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LEHOVECkupuje serie,
LEHOVECkupuje celé sbírky,
LEHOVECvám obratem sdělí nákupní cenu
býv. Čs.,
LEHOVECvám obratem sdělí nákupní cenu
za cizozemské známky,
LEHOVECplatí hotově,
LEHOVECnedrží sklad a proto má stále po
ptávku po zboží a může platit nejnovější
ceny.
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JAM,
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válečný

válečných možnostech se fantasii nikdy meze
nekladou. Jezdívá pravidelně na potrhlém ko
ni a nejvíce je zpocená vždy na podzim, kdy v mír
ném a severním pásmu operace usínají a v horkém
se probouzejí. Víme dobře, že v letě byla v pohybu
fronta východní,ale současně stály, „letujíce“, fronty
severoafrická a východoindická.Souvisí zcela s roč
ní dobou, že současně začaly letecké operace v se
verní Africe a proti VýchodníIndii. S příchodem ope
račně příznivého počasí souvisí také nová veliká ná
mořní bitva v jižním Tichomoří, která se odehrála
26. října.
Poněvadž do vedení války dovede mluvit kde
kdo, dohady jsou vždy pestré. Tak po likvidaci Pol
ska se německému vrchnímu velení vytýkalo, že při
válce na dvě fronty si počínalo špatně, že mělo se
vrhnout nejprve na Francii a Polsko nechat běžet,
poněvadž zatím co německé armády byly zaměstná
ny na Východě,Francie prý mohla nejen v klidu domobilisovat a důkladně obsadit svá opevnění, ona
mohla dovézt mnoho jednotek koloniálních, a co bylo
to nejpovážlivější— velikou britskou motorisovanou
expediční armádu. Strategičtí amatéři tehdy doka
zovali, že německé otálení s ofensivou proti Francii
je už samo o sobě svědectvím německé porážky.
Ale německé vrchní velení hledělo si svého. Po
Polsku likvidovalo ještě Norsko a ač mělo okupační
armádu v Polsku a ve Skandinávii, vyrazilo až v de
vátém měsíci války proti Francii a jejím spojencům
Anglii, Belgii a Holandsku. Ačkoliv tyto čtyři státy
měly pomalu devět měsíců důkladným válečným
přípravám, nic jim to nepomohlo. Západní fronta
byla v šesti týdnech zlikvidována. Na podzim roku
1940 Německo nemělo vojensky žádné nepřátele
v Evropě, získalo nového spojence v Itálii, která pou
tala část leteckých, námořních i pozemních sil brit
ských v severní Africe.
o
Samozvaní vojevůdci se opět čepýřili, proč prý
Němci nenapadnou ihned Anglii, ta že získává zby
tečně čas dalšímu zbrojení a násobení svých sil.
Ač se německé vrchní velení ukázalo mistrem v ta
žení roku 1939 a také v taženi roku 1940, nervosní
nedočkavci nebyli s ním spokojeni. Německé zahra
niční politice bylo však v té době velmi dobře zná
mo, co Angličané se Severoameričany kutí na Bal
káně a v sovětském Rusku. Amatérům se zdálo, že
válka stojí, když není pozemních front. Zapomínali
frontu
oceánskou,
na protibritskou
na které Anglie ztrácela s pravidelností hodinového
stroje denně 20 až 25 tisíc tun lodního prostoru, na
jehož znovupostavení potřebovala však týden.
V roce 1941 německá branná moc nevyrazila
tedy proti britským ostrovům, jak jí strategičtí ama
téři radili, nýbrž proti novým britským spojencům
T
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v Evropě na Balkáně a na Východě. Balkán byl ob
sazen a sovětská vojska zlomena a odtlačená 1000
východu. V roce 19 41 r e organ isokm
současně
celou Evropu
valo Německo
hospodářsky
pro další vedení války, ale to
všechno vojenští vykladači ovšem nevěděli, nebo to
necenili.
.
Na podzim 1941 opět se mnoho kombinovalo.
V severní Africe podnikli Angličané velikou ofensivu,
kterou Churchill předčasně oslavoval jako velmi ví
. těznou. Nebývalý mráz postavil
se na stranu nepřá
tele a zachránil před pádem Moskvu. Tehdy jsme
prožívali kulminační a kritický okamžik celé války.
Německé armády se však na Východě šťastně pře
skupily do obranné sestavy a v severní Africe mar
šál Rommel připravil Angličanům drtivou porážku.
Po boku Osy vstoupil do války spojenec Japonsko,
druhá námořní
velmoc světa. Na oceánské frontě protibritské zuřil po celý rok sveřepý boj.
. Britská tonáž tála. Této krve žilách britského im
v
peria dále nezadržitelně ubývalo. A opět se ozvali
operační nespokojenci. Proč prý Japonsko se ne
vrhne na sovětské Rusko? Japonsko však táhlo, aby
obsadilo naleziště nejcennějších britských surovin
cínu a kaučuku, šlo si pro rýži do Burmy, jako Ně
mecko šlo za pšenicí před půl rokem do Ukrajiny.
Operace
branných
sil paktu Tří v roce
1942 nesměřovaly,
jako v letech minu
lých proti branným
silám
nepřítele,
nýbrž proti jeho průmyslovým
a suro
Šlo o to zbavit
vinovým
oblastem.
ne
přítele
převahy
výrobě,
ve válečné
a
to se podařilo
na západě Ose a na východě Ja
ponsku. V roce 1942 německé vrchní velení neoby
čejně spořilo silami operačními, ale zato do krajnosti
napínalo síly organisační a výrobní. Rozlehlá území
na Východě, v minulém roce získaná, mobilisovala
se produkčně. Zajistila
se jednou provždy
výživa. Zmenšil se znovu lodní prostor nepřítele
a spojené válečné loďstvo britsko-severoamerické
bylo Japonskem neobyčejně oslabeno. Jestliže léta
1939,40 a 41 představovala citelné porážky nepřítele
na souši, rok 1942 je rokem katastrofál
ních porážek
nepřítele
na moři. V tomto
roce nepřítel nejvíce ztratil na lodním prostoru. Se
veroameričané pro reklamu poslali vojska do Egypta,
do západní Afriky a do Indie, ale jejich postavení
bylo tyto dny po porážce v jižním Tichomoří neoby
čejně otřeseno v Austrálii a na Novém Zélandě.
Australie ztratila spojení na Ameriku přes Tichý
oceán. Doba dešťů v Indii a v tichomorských tropech
právě skončila. Japonsko stojí před druhým údobím
operací. Kde tentokrát budou Angličanům a Severo
američanům chybět vojska, která nasadili do ofensivy
v'Egyptě?
o
Opět se ozývají sýčkové. Proč prý německé vrch
ní velení letos neprovedlo na celé frontě ofensivu
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—
oproti sovětskému Rusku, proč jeho vojska nezahna' |lo za Ural? K tomu třeba odpovědět,že je škoda oběitovat síly za prostor, kde nejsou žádné strategicky
Jyýznamné oblasti hospodářské a operační. Tuto zimu
(sovětské Rusko bude citelně vnímat ztrátu ukrajin‘ského a kubánského zrna, krivorožské a kerčské že
lezné rudy, doneckéhouhlí a západokavkazskénafty.
!! Obrovské zisky na strategických surovinách uhnožňují německému vrchnímu velení, aby využilo
(převahy materiálu k úspoře živých sii. To vidíme u
-Stalingradu, kde Stalin zcela bezduše den za dnem a
noc za nocí nasazuje nově zálohy, které drtí jako
^strašná stoupa znovu a znovu německé letectvo.
Ale co je to platné, když v Severní Americe se ny-ní vyrábí neobyčejné množství válečných strojů, vyjkládají operační amatéři a opět mají na sta rad a výitek pro německé vrchní velení. Severoamerický ma'teriál byl by opravdu nebezpečný, kdyby se vyráběl
někde v Evropě nebo na Blízkém východě a v Africe.
tAle on se bohudík musí dovážet přes oceán, na kte
rém Anglie se Spojenými státy jsou den po dni slab
ší jak v tonáži, tak ve válečných eskádrách. Aby
severoamerický
válečný
materiál
se
mohl stát Německu
nebez
a Japonsku
pečným, potřebovali
bynepřátelénejponorkové
nebezpe
prve zlikvidovat
čí a porazit
japonské
válečné
loďstvo
n a h 1a v u.
V roce 1940 ukázaly se plané obavy před váleč
nou mocí francouzsko-britskou, v roce 1941 před vá
lečnou mocí sovětskou, v roce 1942před válečnou mo
cí sovětsko-severoamericko-britskou. V roce 1943
nepřítel už nemůže získat žádného spojence. Jeho su
rovinová a výrobní základna se během letošního ro
ku značně smrštila, přišel o nadvládu nad Tichým
oceánem. Možnosti dopravy severoamerického mate
riálu přes oceán do Evropy a na Blízký východ jsou
den ze dne menší a zmenší se ještě více během na
stávající zimy.
Není prý poraženo sovětské Rusko. Ale ono také
-není schopné žádné ofensivní akce. Přešlo vyčerpá
vající posiční válce. Japonsko také nezdolalo ještě
Cankajškovu Čínu a přece čínská fronta Japoncům
nebrání, aby neohrožovali od východu Indii, aby ne
postupovali na Nové Guineji a aby neútočili tam, kde
sse jim to právě zdá vhodným.
Otázkou zítřka v této válce je, kde bude poražen
Roosevelt. Do Sev. Ameriky jít za ním je daleko. Je
třeba jej porazit na britské půdě, odkud má daleko
přes oceán ke svým základnám, kdy současně budou
severoamerické spoje zásobovací vydány soustředě
ným útokům ponorek. Němci už se nedají lákat
hloubkou sovětského prostoru, oni nebudou také pro
dlužovat své zásobovací spoje. Ponechají toto potě
šení nadutým Severoameričanům, kteří se mermo
mocí cpou do Indie, Afriky a Malé Asie. Severo
společně
poraženi
američané
budou
pevnině
sAngličanynastaré
v zápětí,
odříznuti
poté, až budou na oceánech
zemí. V tom směru
od svých mateřských
velikým poučením pro Severní Ameriku jsou opera
ce pozemní na ostrovech Salomounských a operace
námořní u těchto ostrovů, které měly zajistit spojení
severoamerického expedičníhosboru s mateřskou ze

mí anebo alespoň s Austrálií. Co se nyní odehrálo u
Salomounských ostrovů v malém, čeká severoameric
ké expediční sbory na staré pevnině ve velkém.
Samozvaní stratégové mohou býti klidni. Opera
ce pro příští rok a tuto zimu jsou v říšském hlavním
štábu pečlivě propočítány tak, aby nepřítel přišel si
na své, aby neušel zasloužené porážce. Hlad nás už
nenutí spěchu, jako v prvé válce světové. Kolik se
veroamerických transportů zahyne při cestě přes
oceány, kolik materiálu severoamerického klesne je
ště mořskému dnu! Pro zbytky, jež snad cestu mo
řem přečkají, jsou v plném chodu přípravy náleži
tému uvítání. Za celou tuto válku německá branná
moc nebyla tak početná a tak skvěle vyzbrojena, ja
ko právě letos o čtvrtém válečném podzimku.
Kasandr a.
úkoly
Emanuel Moravec:
Po
stopách

východě

na

babylonského
přízraku

T Tdery kol o koleje odbíjejí svůj takt dálav. Z Prahy do

Vj Charkova je v přímce přes 1.550km. To máme vzdá
lenost v opačném směru z Prahy do Bilbaa v severním
Španělsku, nebo z Prahy dolů do Tunisu v severní Africe.
Voroněži, kde teprve leží proti sobě
A od Charkova
fronty, je ještě dalších 250 km. Východ dýchá z hluboká
dálkou. Tam kdesi na Těreku pod úpatím Kavkazu u Mosdoku je také fronta vzdálená od Charkova přes 900 km.
Kružítko ukazuje, že z Prahy na Těrek je právě tak da
leko jako z Prahy Severnímu mysu nebo z Prahy do Ra
batu na atlantickém pobřeží Maroka.
Proto Přemyšl, Lemberg, Žmerinka, Kyjev i Poltava
mluví
nám klidem hlubokého týlu. Nad
Charkov
a
Charkovem po sedm týdnů nespatřili jediné sovětské le
tadlo. Podél trati celé dny stopy bojů v podobě železa zni
čených tanků, děl a vlaků. Ale ku podivu, vesnice větši
nou nedotčené, pole zoraná. Na nádražích vlaky se zcela
novými hospodářskýmistroji. Stavějí se topirny, nové vod
ní nádrže. Všude pořádek, umeteno. A všude šedivý člo
věk sovětskéhoodkazu s očima, které se netáží po zítřku.
Nikde stopa po jásavých ukrajinských krojích, jak jsem
je znal před dvaceti pěti lety. Chybějí_jak bílé'košile, tak
bílé duše, kde se dovede hřát víra. Člověka nerozeznáte
od jeho okolí, jako zajíce nébo myš. Podíváte.-li se blíže,
nejde vlastně o člověka.Na vás hledí proste tvor. A po
chopíte proč, když u Charkova na kolchozevidíte, jak po
chovávali své mrtvé. Kde jsou tklivé a upravené hřbitovy
našich vesniček? V kolchozudva hřbitovy mrazily. Jeden,
kam odklizovalitvory lidské, a druhý, kde se ponechávaly
na pospas nepohoděhospodářské stroje. Člověk i stroj ne
měly prostě cenu, nedoplňovaly se, nenásobily. Chyběl
smysl.
Dálky jsou za námi a ještě větší volají. Náš sedlák
hladí očima černou zemi, která volá po pevném hospodáři.
Ukrajinec pracuje. Orá s jedním koněm. Pracuje dobře,
ale pomalu. Člověku ruských dálek zůstal krok východní
ho fatalisty. Dovede odporovat pobídkám času. Nespěchá,
nevěří, nečeká. Nad celým krajem leží jakási historická
zima přelomu. Cítíme, že po této zimě musí zde přijít jaro.
Jaro té nejkrásnější opojné práce.
Jsme v hlubokém týlu a při tom 1.500 km na východ
od Prahy. Vlaky jezdí přesně podle jízdního řádu. Jezdí
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za noci po tratích zcela slabě chráněných. Není band,
není sabotáže. Německé vrchní velení, německá civilní
správa zvládly otázky, které přinesl s sebou obrovský
prostor zde na východě.
přízrak
nýbrž
Ne stát,
Liberalistická filosofie s liberalistickým právem hájily
individuum proti státu. Stát a společenství měly sloužit
jedinci, který s postupem času vyrostl v nepříjemného
egoistu, hladovějícího po právech a uhýbajícího povinno
stem.
Nacionálně-socialistická revoluce zájmy pospolitosti po
stavila nad zájmy jedince — stát, aby mohl sloužit všem,
musí se hájit proti zvůli individuálního egoismu. A nacionálně-socialistický stát ví, že svou úlohu zdolá, když se
opře o spokojeného, sebevědomého sedláka a dělníka. Síly
nacionálně-socialistického státu stoupají se sociálním po
krokem pracujících vrstev. Prostě, co jedinec dal státu a
pospolitosti, to se mu s úroky vrací. Proto všude, kde po
tkáváme Němce, ať železničáře nebo vojáka, ať zeměděl
ského organisátora nebo inženýra, vždy je to skromný muž
pevného postoje a nevyčerpatelné energie. Za ním stojí
největší stát Evropy i síla všech jeho milionů, se kterou se
pečlivě hospodaří. Nacionálni socialismus je především
násobícím.
socialismem racionálním,
Bolševická revoluce vydávala se za revoluci socialis
tickou. Jako cíl si postavila komunismus, který nezná ma
jetku, staré rodiny a nerovnosti vrstev. Bolševický komu
nismus čelil také egoismu individua. Ale rozdíl mezi re
volucí nacionálně-socialistickou a sověisko-komunistickou
byl v tom, že sovětský stát nebyl akumulátorem indivi
duální obětavosti, akumulátorem znásobených sil ukázně
né pospolitosti. Sovětský stát byl pouze nástrojem. To ne
byl cíl. Sovětský stát nesloužil pospolitosti svých přísluš
níků. Sloužil tupě přízraku světové komunistické revoluce.
Zde se pracovalo na stavbě záhadné věže babylonské. Vele
tok národní energie ztrácel se v písku pouště nejasného
přízraku. Sovětský stát byl otrokem revoluce. Proto ne
mohl jako otrok nic učinit pro své pracující podoíroky.
Bolševický komunismus nebyl socialismem racionálním,
násobícím, nýbrž socialismem zrůdným, který dělí, který
život nedává, který pouze jako moloch spotřebovává tvory
a kovy. Sovětský režim vysušil člověka. Předepsal mu
přísné živoření ve jménu příštích revolučních věků.
V charkovské oblasti je celkem přes 2,000.000 ha pů
dy. V charkovské oblasti je také 60 kolchozů s 28.000 pří
slušníků. A těmto 60 kolchozům patří jen 45.000 ha. Osta
tek do dvou milionů je půda sovchozu — státních statků,
kde zemědělec je jen nádeníkem a žádným podílníkem.
V kolchozu, který jsme navštívili, bylo sloučeno několik
vesnic s více než 100 dvory, a tento kolchoz, který čítal
na 500 duší, měl pouze něco přes 400 ha obdělávané půdy.
V jeho sousedství byl však sovchoz, utvořený z bývalého
šlechtického velkostatku, který čítal přes 10.000 ha. So
větská správa prostě staré bojarské velkostatky postátnila
a drobnému sedláku z toho nic nedala. Přinutila ho pouze,
aby vytvořil kolektiv, kde půdy bylo málo a odkud musil
platit Siátu veliké daně v podobě zemědělských plodin.
Proto po odvedení předepsaných dodávek v kolchozech
před novou sklizní lidé často umírali hlady. A nikdo ne
měl slitování. Člověk člověku stal se postupem času
vlkem.
Tato vlčina z venkova přenesla se do měst. Možná, že
to bylo obráčeně, když ve městech odumřela rodina, láska
manželů, láska rodičů
dětem a dětí. rodičům. V Char
kově známý německý literární kritik, nyní důstojník, vy
právěl mi věci, na které už nestačila otrlost starého vo
jáka. Protokolárně bylo zjištěno mnoho případů lidojedství. Není to snad následek nouze této války. V tom je
,kus strašné tradice z dob hladu před dvaceti, deseti a pěti
.lety. V Oděse totéž. Bandy, které se tam řadu neděl ukrý
valy v podzemních kamenolomných štolách, živily se na

konec masem žen a slabých kamarádů, než se odhodlaly
složení zbraní. Co s takovými lidmi? Co to bylo za vý
voj a pokrok, co to bylo za socialismus, který během čtvrt
století „vychoval“ z lidí vlčí tvory? Co mohl pro podotroka udělat stát, který sám otročil? Byli jsme v zemi
slepých, v zemi, kde se život nevidí očima, kde jej pouze
ohmaióvají a škrtí rukama.
Náraz
kultur
dvou světů
My víme, že v sovětském Rusku bylo také umění, že
Sověty věnovaly veliké peníze na divadelnictví. Pamatu
jeme sovětské filmy před léty, které měly dokonce své
přednosti. Sovětská vláda, věrna tradici carské politiky a
carských slabostí, velmi se zasloužila o balet. Byli jsme
proto žádostiví, když jsme se dověděli, že v Charkově hra
je několik divadel, mezi nimi také opera a balet. Hrají
poctivě, upřímně. Ale je vám nějak divně, když předvá
dějí Lehára. Hrají s vervou, tančí do zapomnění, zpívají
a hlasy svou sytostí vás ohromují. Něco však tomu vše
Když se hlas rozezvučí,
mu chybí a to je osobnost.
když tanečnice se vydá z sil, náhle cítíte, že se hlas i po
hyb dávají na ústup, aby zmizely v celkovém průměrů.
Výprava velmi dobrá, režie, můžeme říci, nad očekávání,
jedinci pro sebe nad průměr, ale celek je nezřetelný, opa
trný a co více, nějak nehmatatelný. Je to koule, ao které
citově nemůžete vniknout. Ona vás také neuchváti. Před
desíti lety sovětské umění něčím imponovalo a to byla
ještě ta podzemní síla národních výbuchů, která se pro
dírala na povrch a kterou sovětská soustava nakonec mu
sila udumit. A zde jsme u tragedie a historické pomsty
nad sovětskou revolucí. Ve chvíli, kdy Stalm a jeho
okolí poznali, že se už nevystačí s rekvisitami inter
nacionalismu a že je třeba mobilisovat nacionalismus, že
je třeba oprášit Suvorova, Petra Velikého, veliké klasiky
a národní svéráz, v té chvíli už se v národech sovětského
svazu národní život jen imitoval. Byla lo přehlídka duchů
z „Mlynáře a jeho dítéte“. Vytvořil se nacionalismus bez
nacionalistu Proto ta prázdnota, alespoň tam, kde je
oficiální režie. Ale kde mluví duše za sebe, kde se objeví
národní ukrajinské kroje a staré předsoveiské písně, náhle
cítíme silu, teplo a mládí, třeba umlčené a rozdrásané.
Problém Ukrajiny není problémem řeči — to je více.
Jako problém chorvatštiny a srbštiny není problémem
Chorvatu a Srbů. Rus to je les. Ukrajina to je smp. Člověk
stepi bije se s člověkem lesa, oráč s dřevorubcem. To je
otázka Ukrajiny a ruské nadvlády. Ukrajinci hovoří rus
ky, ale cítí protirusky, ukrajinsky.
Proto přijali lidsky
nemecká vojska, proto mají dnes svou vlasmi policii a sa
mosprávu, proto se bijí znamenitě s bandami v severních,
lesích. Proto ostatně ukrajinský balet je slabý, naučený,
jak jsme viděli v Oděse. Ruský balet, to je odkaz haré
mový, tatarský. Ukrajinské národní tance nejsou balet. To
je doprovod živé písně pohybem. Ukrajina se budí. Je
jednodušší než Rusko, je životnější, teplejší a nám bližší.
Ukrajina se postavila proti záhadám pralesa, proti záha
dám světové revoluce. Ona je praktická jako my a Něm
ci. Totéž je s Krymem, kde vedou Tataři s pevnou moha
medánskou kulturou.
Ano, jaro se hlásí po sovětské zimě. Krev se zemí jdou
proti železné vidině komunistické revoluce. Pouze tím
můžeme vysvětlit, s jak směšně malými silami německá
správa na východě udržuje pořádek v týlu tisícikilometrové fronty. Ze zjevných i zastřených vlků je třeba dělat
lidi tím, že jim vrátíme víru v tvořivé dílo a ve vlastní
malý svět štěstí. Rusko není pouze zemí, kde neznali po
meranč. Tam zapomenuli už dávno, že člověk má právo
na své city. Tam zmizel úsměv i s dětské tváře, která je.
rozumářsky zarytá, tvrdá a studená.
Hledání
východiska
Kde si nepřítel obdiv zaslouží, bylo by nemužné jej
skrývat. Sovětské Rusko dovedlo zbrojit, ono dovedlo z člo
věka udělat naprosto povolný nástroj boje, výroby i bo-
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třeni. Na ústupu bolševici byli nedostižní v ničeni všeho,
co mohlo sloužit postupujícímu vítězi a životu vlastního
iJidu, který zůstal na místě. S nikým nebylo slitování. Mulži byli odvedeni
východu. A tak projdete vesnicí, kde je
180mužů a 170 žen vedle dětí. V Oděse, která má z 800.000
obyvatel jen 340.000, je pouze asi 60.000 mužů.
Nikde v Evropě neviděli jsme ženu tak těžce pracovat
fláko zde. Dláždí ulice, vleče na nádražích koleje. Sovětský
režim úmyslně nedělal rozdílu mezi výkonem muže a že
ny. Mluvil o rovnoprávnosti a myslil tím otročinu slabého
pohlaví v nejsmutnějším smyslu. Máme dojem, že tu šlo
o vytvoření nějakého bezútěšného třetího pohlaví, jaké
známe u včel a mravenců.
Chceme-li však tento svět, jehož zbytky jsme potkali,
nějak nazvat, pak je to svět nedostižné karabáčnické kon
troly nad výsledky lidské práce a nad soukromým živo
tem. V Kyjevě jsme viděli doky, kde za sovětského režimu
pracovalo 1200 dělníků, nad kterými při tom bdělo 250 růz
ných úředníků. Kontrolor kontroloval kontrolora. Proto ru
munští zemědělší odborníci v Transnistrii netajili, že s hle
diska státu sovětský kontrolní sysiém je nepřekonatelný.
Kdyby šlo jen o to zemi využít, vyždímat, pak stačí osvojit
si metody Sovětů, s nimiž vedl zdánlivě nerovný boj Ukra
jinec i Rus tím, že ve výkonu polevoval. Každý pracující so
větských končin bojoval s vydřidušským státem pasivní
resistencí, která nakonec zvítězila nad režimem.
Nacionálni socialisté, kteří se ujali reorganisace výroby
v průmyslu a v zemědělství obsazených území, vycházeli
z prostého lidského výpočtu, že hladový nepracuje a že
pracujícímu je třeba opatřit především stravu. V ky
jevských dokách byl za Sovětů generální ředitel a ten měl
pomocníka a tento pomocník podoomocníka. Dnes v čele
kyjevských doků je prostě pan Schmidt všudypřítomný,
nalezení, který svým dělníkům opatřil vlastní ku
vždy
chyň. otop a který získal celý jeden statek, ze kterého své
dělnictvo zásobuje. Přišli jsme právě ke konci práce. Z vrat
továrny vycházejí dělníci a dělnice s pytli a otýpkami
dřev na zádech. Pan Schmidt toto dřevo nechal dopravit
vlastní lodí odkudsi z lesa, ležícího proti toku Dněpru.
Člověk prostě musí se
člověku přiblížit, aby tu bylo
teplo společného zájmu. A v tom směru pracují všude ně
mečtí odborníci nad všechna očekávání dobře. Nejhorší
má dnes tento kraj za sebou, než úroda této sklizně byla
pod střechou.
Jisté je, že z počáku otupělý lid Ukrajiny, Krymu a
jižní Rusi se domníval, že jeden pán vystřídal druhého,
že místo sovětského otrokáře přišel německý. Poslouchat
se naučili všichni velmi dobře. Šlo jen o důvěru a tu, jak
se zdá, získává krok za krokem německý odbornik, který
ze sebe nic nedělá, který se sám práce neštíti a který lid
ským bolestem rozumí. V závodě, který má 1.500 zaměst
nanců, najdeme pouze jediného Němce, který už zná kaž
dého druhého zaměstnance jménem i všechny jeho rodirné starosti.
Všude vidíme, že tyto daleké kraje se proměňují po
stupně v novou rozsáhlou a přebohatou základnu, nutnou
pro další boj s nepřítelem a pro život Evropy, která po
mnohém hladoví. I zde vítězí v boji s mylnými předsta
vami daleko za frontami německá nacionálně-socialisticiká revoluce.
Ale nic vás tak nerozehřeje, jako energie a víra těch
perneckých zemědělských, vinařskj^ch a průmyslových od
borníků, s nimiž jsme v kolchozech, vinicích a továrnách
liovořili. Ti lidé nespí, ti žijí jen své práci. Sálá z nich
nadšení a víra. Ruský člověk pod jejich vedením roztává.
ÍVýchodisko je zde. Evropa prostě volá východní kraj« do
společného svazku. Otupělý ruský člověk tu Evropu ne
důvěřivě ohmatává a v dlaních obrací. Náhle je nám jas
no, že tyto nedohledné kraje jsou vlastně nedílnou sou
částí oněch končin, které vyhlašujeme za svou domovinu.
tA ta požehnaná černá zem se táhne od Charkova přes
^Dnepropetrovsk do Bessarabie, celým Rumunskem až do

uherské roviny. Všude je zoráno, všude se potkáváme
s německými traktory a s německými hospodářskými
stroji. Plánovité sovětské ničení je nahrazováno plánovi
tou stavbou. Všude se otevírají hrány novému životu.
Otroci, pracující včera na zbytečné babylonské věži, vra
Siarému poslání. Všude tu začíná, třeba za trp
cejí se
kých podmínek, které přinesla válka a sovětská nesvědomitost, život člověka, jenž vystřídává smutného sovět
ského tvora. Ozývá se v nás touha, spojená se závistí. Bu
deme se moci tohoto velikého díla na východě účastnit?
Ríše
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T e své knize považuje Vůdce za jeden z hlavních nedo
statků v minulé válce, že nebylo tu nikoho, kdo by
národu stále znovu a znovu kladl jeho cíle před oči a byl
pevným a spolehlivým světlem a průvodcem v hodinách
vnitřního zmatku. Proto nakonec šeptající Žid mohl vésti
dýku rozvratu do zad neochvějné armády a srazit Německo
na kolena, i když jeho armáda zůstávala neporažena. Za léto
války je tomu jinak. Je tu především Vůdce sám, který
v žádné nové situaci neopomene se objevit s čerstvou vý
zvou strhujících argumentů a posílit srdce a vůli oživující
dávkou víry; a je tu jeho záviděníhodný štáb spolupracov
níků, z nichž každý obzírá úsek jemu svěřený s neochabu
jící pozorností. Národ, který je takto stále očkován a desinfikován proti rozvratu, nemůže mu podlehnout.
Na shomáždění německých básníků, spojeném s pra
covním zasedáním Evropského svazu spisovatelů ve Weimaru, promluvil dne 11. října říšský ministr dr. Goebbels
o problémech, týkajících se inteligence. Jeho slova mají
plnou závažnost i pro nás a proto si je promítneme do naše
ho prostředí duchovního.
Pined v samém začátku řeči vyslovuje dr. Goebbels zá
kladní úkol inteligence německé a tím i naší a evropské. Je
národní
boj o nové utváření
jím: „duchovní
uspořádání
konti
ho života
a tím o rozumné
nentu, jemuž jinak hrozí, že zanikne
ve zmalk u". Gigantický boj armád německých zjednává předpo
záchraně evropské pevniny. „I když je a zůstane
klady
čistě hmotný potenciál národa tak důležitý pro úspěšné a
vítězné pokračování ve válce, musí být právě tak vysoko
ceněny mravní síly, které provázejí toto hmotné nasazení
a dávají mu teprve nosný podklad." „Válka by musela být
natrvalo nesnesitelná, kdyby neměla za základ stanovení
vyššího cíle, jež propůjčuje krvavému řemeslu jeho hlubší
význam/'
Německé inteligenci položen tím naléhavý úkol: stano
vit vyšší cíl této války. Ale není to jen úkol pro inteligenci
německou. Vždyť jde tentokráte „o rozumné uspořádání kon
tinentu, jemuž jinak hrozí, že zanikne ve zmatku". To se ledy
týká všech národů, které na evropském kontinentu žijí a
tím i nás Čechů. I když z rozhodnutí Vůdce se nezúčastňuje
me boje o záchranu Evropy zbraněmi, máme velký podíl
na něm prací svých dělníků a sedláků, a ti musí také, jako
kamarádi němečtí, při své práci být vedeni velikým cílem,
nemají-li klesnout na pouhé živočichy, uhaiújíci jen svou
existenci. Dát nynější věrné a obětavé práci našich dělní
ků a rolníků pro vítězství Siše vyšší ideové posvěcení, ío
je ten nejnaléhavější úkol naší opravdové inteligence.

V

na dně
A je třeba se tohoto úkolu chopit o to opravdověji, žei
je mnohem těžší než úkol inteligence německé. Ta už po
léta našla svou správnou cestu. „Nesmírný hospodářskÝ
Proč

jsme

Prítomnosti
a sociální vzesiup Ríše měl svá duchovní priciny" — praví
dr. Goebbels. „Vycházel z duševního přetvoření německého
národa, zdůvodněného světovým názorem, z proměny jeho
cítění a myšlení, které tím bylo zavedeno na takovou dráhu,
jež nám teprve tento, předtím nevídaný rozvoj naší národní
síly umožnil." Křivka vývoje našeho českého národa byla
právě opačná. Od roku 1933 šli jsme prudkou křivkou ke dnu
a také to mělo ovšem svoji duchovní příčinu. Byl jí naprostý
krach české inteligence, která' nedovedla národu stanovil
žádný cíl a žádný národní program. Nejlepší ilustrací tohoto
stavu je rozmluva, kterou měl stále bdělý pozorovatel naše
ho duchovního života J. S. Machar s dramatikem Františkem
Zavřelem v roce 1934 Citujeme z dramatikovy knihy.- „Za
.
živa pohřben": „Příchozí,
dívaje se do jeho pronikavých očí,
zeptal se bez obalu, co říká současným věcem v Cechách.
— Nic. — Věříte, že se to změní? — Ne. — Četl jsem vaše
verše, plné víry ve šťastný obrat věcí. — To je možné, před
dvěma roky. Tehdy jsem ještě věřil. Dnes je pozdě. Nevě
řím na nikoho a na nic. — Ani na své přátele? — Na bý
valé přátele? Na pana M.? Ne. — Na mladé lidi, kteří se
bijí? — Bijí se marně. — Na zdravé jádro národa, o které se
opírali vaši velcí předchůdci i vy? — Neexistuje. Kdosi je
otrávil. Je pozdě."
Taková byla duchovní atmosféra u nás v době, kdy už
v Německu nový světový názor zvedal národ do úžasné
výše. My jsme žádný národní program neměli, poněvadž
naše inteligence resigncvala. Každý národní program byl
by narazil na skryté a neviditelné drátěné záseky především
židovské diaspory, která byla u moci ve všech odvětvích
našeho života a znala jen jeden program: světovládu židov
skou. Bylo pohodlnější a bezpečnější nemyslet. Politikové
žili jen pro diety v kulisách všemožných obranných paktů,
vědci se zavrtali do svých dílčích problémů, romanopisci
se obírali zbytečnými příběhy zbytečných lidí, a básníci si
hráli se slovíčky, pářili motýla s ledním medvědem, spájeli
železo se dřevem a šili knoflíky na kapesníky místo na
kabát. Myšlenka byla u nich nešvar a po jejich vzoru byla
vyháněna jako strašidlo svěcenou vodou ze všech koutů
našeho života To mohlo skončit jen v oné zoufalé bezrad
nosti a bezmyšlenkovitosti, v jaké se nyní národ zmítá.
Jen myšlenka, jen velký cíl může nás zvednout z ny
nějšího chaosu. A ta myšlenka tu je. Vítězstvím nad Francií
převzali Němci dědictví imperiálni myšlenky Césarovy,
evropské myšlenky Karla Velikého, svaté říše římské císařů
německých a velkých cílů císařského orla Napoleonova. Jen
ve velkém společenství je spása evropských národů a ta
se nyní začíná uskutečňovat v evropském poslání Říše.
Říši dáti všeobjímající
Je třeba
a horoucí
duchovní
náplň.
Německý inteligent podává nám
ruku, aby nás dostal z duchovní jámy, do které jsme svou
vinou upadli. Spolu s ním můžeme jít velikému cíli a hodit
jeho meči náš cit a vděčnost.
na váhu budoucnosti
Neučiníme-li to, znovu zmeškáme velkou příležitost
a snad svou příležitost poslední. „Osud se neíáže mnoho po
tom, jak jednotlivec je ochoten mu sloužit," říká dr. Goebbels.
„Osud, jednou povolán, kráčí cestou, která mu byla přede
psána a zastaví se teprve tehdy, až svého cíle dosáhl. Svou
přízní oblažuje ty, kdož se mu oddají. Kromě jeho tíživého
břemene pociťují také jeho oblažení a spatřují svou nejvyšší odměnu v tom, že mohou spolu vytvářeli dobu, která
je naším produktem právě tak, jako my jsme výplodem je
jím. My jsme dětmi této doby, ale také ona je
naším dítětem.
Formována v duchu, utvári se z našich
podnětů rok od roku a krok za krokem. Bez nás nebyla by
taková, jaká je, stejně tak jako my bychom nebyli tací, jací
jsme."
Polointeligence

- neštěstí

národa

To platí stejně o vzepětí národního určení u Němců, ja
ko o hloubce národního poklesu u Cechů. Němci byli po
voláni vedoucí roli v Evropě pro odvahu
revoluci v či
nech a myšlení u duševně vedoucí vrstvy národa. My jsme
všemi událostmi byli do omráčení překvapeni jen proto, že

ničemu a chyběl ji
u naší inteligence nebylo odvahy
správný instinkt pro vývoj věcí.
A proč ji právě tento instinkt chyběl, toho skvělé vy
světlení podává dr. Goebbels slovy, kterými odlišil pravou
inteligenci od polointeligence. Jeho dobře ražená slova zní
jako mince z čistého kovu. „Pod pojmem iníeleklualisraus
rozumíme jakousi polovzdělanost, která ví příliš mnoho, aby
věřila z instinktu, a která ví příliš málo, aby věřila z poznání.
Nepronikla až oné vnitřní harmonii duchovní práce, která 1
svou podstatu vyjadřuje v tom, že vědění a charakter uvádí í
do vzájemné shody. Někdo může věděti málo a přesto může |
nalézti svou sílu ve víře a v důvěře. Jeho zbraní je instinkt. 1
Někdo může věděti mnoho a může budovati na poznání. Jen
tomu, kdo stojí uprostřed mezi obojím, odnímá poloviční vě- >
dění instinkt a nedostatek vědění ho připravuje o poznání. í
Vnitřní zatížení brání takovému člověku, důvěřovali ode
vzdaně době a sloužili jejím úkolům,- ale jeho inielekíualila :
nestačí lomu, aby na ní školil svůj charakter a obrnil jej j
proti všemu. Bylo by pro náš národ národním neštěstím, j
kdyby tento typ lidí svým ustavičným pochybováním na- ‘
kazil veřejné mínění. Je neplodný v myšlení a právě proto »
sterilní v jednání. Nelze si představili horšího zmatení lidské- 1
ho ducha. Musí býli demaskováno a vydáno všanc veřejné
mu pohrdání."
U Němců je, bohudíky, tento typ mizivě nepatrný. Ja‘
to spíše pozůstatek starých dob. Nová nacionálne socialisti- 1
cká škola, pěstující stejnou měrou povahu a instinkt jako
vědění, vychovala harmonického člověka, který právě tvoří
velikost Německa. Jeho mládí neni utaháno biflová/iím, ne
zlomilo si charakter školním pokrytectvím, neotrávilo si plod
nost myšlenkové půdy snětí napěchovaného vědění. Je
zdravá a dravá, s jasným pohledem na okolí i na čtvrtý, du
chovní, rozměr všech věcí, má svaly stále stejně připrave
né ke skoku, jako myšlenku na spoušti, ocelovou vůli činu
dilu vykonanému, smysl pro velké linie a také
a lásku
pro velké myšlenky. Je to mládež s půdou srdce a hlavy, při
pravenou pro setbu ideálů. Nebyla by jinak vykonala tako
vé vojenské a organisační divý, jakými překvapuje svět.
Naproti tomu naše mládež bývala a je dosud oním typem
polointeligence, který dr. Goebbels nazval neštěstím národa.
Ne proto, že by byla z horšího materiálu než mládež němec
ká, ale proto, že se jí nedostalo zdravé školy. Naše školství
bylo až dosud fabrikou na duševní mrzáky. „Ve škamnech
musí zblbnout každý, kdo blbec ještě není," napsal ve svém
životopisu filosof Ladislav Klíma, a bohužel, s ním si to říkali
všichni ti žáci, ve kterých škola ještě neubila smysl pro pří
most, pro lásku práci a požitek z hry svalů a jiskření nervů,
neubila chuti dále se vychovávat básníky a vědci a nevzala
odvahy do života. Bylo příznačné, že ze škol vycházeli ži
votní zbabělci, kteří chtěli už v letech prvních životních
bojů mít státní zaměstnání s vědomím, že žádná krise, když
ne nějaká krysa představenská, jeho životní základnou ne
otřese a že postup služebních let a nikoli míra snažení mu
přinesou hvězdy zásluh.
Byla to mládež bez ideálů a bez životní odvahy, s ubi
tým instinktem, bez požehnání skutečného vyššího poznání..
Ta nás dovedla do propasti, ve které se zmítáme. Ta také.
tvoří hlavní kádr oněch nevyléčitelných šuškalů, inteli
gentů, kteří si vykládají karty a chodí jasnovidkám, aby
se dověděli, jak to všechno dnes dopadne. Že mají inteli
genci, aby té se ptali, to jim dokonce ani na mysl nevstu
ničemu jinému neužívali, než utlou
puje. Už intelektu
projevu a
kání skutečné inteligence, která měla odvahu
vnitřnímu poslání. „Do nebe se nafoukli, všechno velké
utloukli," napsal vtipně František Zavřel o českém problé
tomu z nepochopitelných důvo
mu inteligence. A dodal
dů verš: „potom teprv prokoukli". Ale ani to jim nebylo dá
no, aby prokoukli. Teprve vždycky až druhá, třetí generace,
prohlédla a pak psala obdivné články a knihy o veliká-*
smrti uštvali.
nech, které jejich otcové a dědové
Je proto nejnaléhavější problém našich dnů školní re
forma a výchova mládeže podle osvědčených vzorů říšských*
Ministr dr. Goebbels vzdal potom plný hold oné duJ

Přítomnosti
chovní práci, kíerá „slouží národu ve vážné Ivořivosíi a
V důvěřivém zápase s nepoddajnou látkou bádání, anebo
která splácí daň národnímu životu v mnohaletém odříkavém
úsilí, s nesčetnými strázněmi srarosiiplných dnů a probděných nocí, v ledové osamělosti, ve věčném boji s hlodavou
pochybností a vnitřním protivenstvím". Kéž bychom také
my už mohli bez jakékoliv výhrady o této vrstvě naší inteli
gence říci, co dr. Goebbels o německé: „Znamenalo by to
urážeti jejich inteligenci, kdybychom o nich předpokládali,
že se byť jen s reservou staví osudovému zápasu našeho
národa, který je dnes nesen nacionálním socialismem."
Čemu

slouží

náš básník,

Dr. Goebbels přistupuje pak vytčení několika úkolů.
Je tu především úkol básníka a spisovatele. „Pouze snobové
píší, jen aby psali. Pravý spisovatel a básník je nejpovo
lanější ze všech spisovatelů, píše, aby sloužil účelu. Má jen
pohrdání pro čistě estetické umění, které chce jenom umění.
průkopník
své doby.
Spisovatel
je duševní
Kdo žije mimo svou dobu, nebo za ni, ztrácí tím také morální
své době ... Není většího štěstí pro
právo, aby mluvil
současníky, než zažít na člověku své generace, jak odívá ve
slova to, co všichni cítí a tuší v nejasné bezradnosti. On
jakoby kouzelným proutkem otvírá nejtajnější prameny bo
hatství národní duše."
Tato slova znamenají program i pro naše spisovatele a
básníky. „Duchovní řeč doby leží nevyjádřena v jejím
fluidu a v její atmosféře. Básník má za úkol fluidum a atmo
sféru učinili zřejmými. Jeho práce tkví v duchovním zhušfování (Verdichtung) ; odtud pochází jeho jméno (Dichter)",
připomíná dr. Goebbels. Genius řeči nám však rázem osvět
luje bytostnou propast mezi básníkem německým a básní
kem českým. Básník u nás je zván od slova, které vyjadřuje
útěk od skutečnosti. A to je také hlavním znakem básníků
dnešní doby. Utíkají se do snů, do prázdna svého nitra, do
přírody, do kosmu, daleko od skutečnosti. A to by dokon
ce nebylo ani tak truchlivé, kdyby v těchto dnech neměl
tak naplno pravdu hořký filosof naší národní malosti La
dislav Klíma, který položil rovnítko mezi slovo básník a
baba. Ze všech současných veršů slyšíte podzimní bezútěšný pláč, pláč beze slov, vyjádřený mnoha verši. A je to pláč
nikoli z poznání, nýbrž pláč dítěte, které se zřeklo být pří
tomno velké slavnosti, nechtíc se strojit do nových šatů a
nyní se bojí i ticha domova i strká hlavu do peřin, aby ne
slyšelo jásavé zvuky pochodujícího průvodu.
Ovšem jen velicí básníci a spisovatelé dovedou zachy
tit dobu a „zhustit" ji v její časovosti tak, aby jejich dílo
bylo oním kouzelným proutkem pro současníky, o kterém
mluví dr. Goebbels. A těch ani Němci nemají tolik, aby slaIčili potřebě a proto i u nich čtenáři se vracejí- ke klasikům
i národním a v dobách překotných změn naslouchají věčné
i hudbě národního genia v jejich dílech. Rovněž u nás si
! chodíme pro osvobozující slovo ke starým spisovatelům a
!umělcům, když ítak málo nám toho říkají současníci. Ale
jnalézáme odpověď? Zatím co Němci mají střed své duše,
Ijenž nebyl dotčen národními hranicemi, a mohou nazírat,
! naslouchat a dobírat se onoho trvale svébytného, co činí
; podstatu národnosti, svého odlišného paprsku světla, svého
1zvláštního tónu a čerpat v něm sílu a útěchu, u našich klasi
ků je příliš mnoho chvil, kdy blízkost hranic se hlásí vždy
znovu a neodbytně. A schází nám dosud klíč, abychom odj lišili, co z národního citu je heroického a zbožného, čili co
je kvintesencí národní pospolitosti české co na druhé stra, ně je něm časového, plod politických aštvanic,
za kterými
v
í
se tak často u nás skrývá šklebící se tvář Židova. A bez loIhoto klíče je čtenář zmaten a vrací se do přítomnosti ještě
' rozloženější než před svou duchovní vycházkou. Oč důleži
tější je proto žádat na našem básníku a spisovateli tím ka
tegoričtěji, aby ztvárňováním nové skutečnosti pomohl ná
hodu najít klíč i minulosti.
Jsme duševně podobni ježku, který se schoulil a nasta

vil bodáky. Ale jako se války névyhrávají defensivou, lak
ani pocit plné životnosti se nevyhraje duchovním postojem
defensivním.
Potřeba

dobré

knihy

zábavné

a politické

Pro našeho básníka platí také, co říká dr. Goebbels: že
„musí dáli na sebe pronikavě působit novým nacionálně so
cialistickým typem vojáka, jak jej razí Vůdce a nacionálni
socialismus, jeho chováním a jeho výkony." Tím spíše, do
dejme, že Vůdcův voják je vojákem osvobozeného kontinen
tu evropského, a přejde do dějin v plné své velikosti.
Před ním musí zmizet všechny ty stále vnitřně se pitvající
slabochové, kteří se stali typickými hrdinami dohasínaj ící
éry liberalistické. Dr. Goebbels doporučuje dále, aby spiso
vatelé věnovali více pozornosti městu a dělníku, chiějí-li
zachytit plný obraz společnosti.
V dobách velikého vypětí sil je vítána kniha, která
prostě baví. Dr. Goebbels se za takovou literaturu vřele
přimlouvá, poněvadž jenom ta může vypudit onoho „kýčařského šmoka s jeho prolhanou zdánlivou romantikou, cizí
životu," jak se u nás rozlezl lacinou sešitovou literaturou
dobrodružnou. „Na jeho místo měla nastoupit svěží a bezpro
střední kniha bez přepínání, ale se všemi půvaby pouta
vého děje a s prostou kresbou člověka, psaná dobrým ja
zykem. Takováto zábavná knížka může miti přesto básnický
ráz," podtrhuje dr. Goebbels. „Německý básník musí pova
žovali za svou čest napříště darovali kromě velikých děl
čistého básnictví našemu národu knihy, které mu těch ně
kolik málo hodin zotavení prostým způsobem zkrášlí a vy
plní. Tato oblast, v kulturním životě důležitá, nesmí býti
přenechána diletantům a břídilům, kteří jsou v podstatě od
povědni za dřívější zlořády."
Velká práce byla vykonána v Německu v oboru poli
tické literatury a písemnictví, jež referuje o válce. Postupo
valo se plánovitě. V Německu v tomto oboru je situace ta
ková, že je možno pečlivě vybírat a tisknout jen ty věci
nejlepší, díla, která znamenají skutečné výkony a která mo
hou počítali se zájmem široké veřejnosti. U nás s touto lite
raturou německou plánovitě nás seznamuje znamenitě ve
dené nakladatelství Orbisu. V něm také vychází politická
literatura, psaná českými autory, jako práce min. Moravce,
Lažnovského, Krychtálka, Kožíška, dr. V. Fialy, dr. Klika,
Richtra, pplk. Nováka a řady jiných.
Intelektuál

a zákonitost

Nakonec připomněl min. dr. Goebbels jeden velmi důle
žitý nadčasový rys literatury. Zpovídá se: „Zřídka kdy jsem
měl tak silnou potřebu jako dnes, na prahu čtvrtého roku
války, přiznali se uprostřed třesku zbraní duchovní práci.
Nevím, zač jsem jí vlastně v uplynulých třech letech osobně
zavázán
vděčnosti. Jak často člověk sáhne v pozdních
nočních hodinách po dni, naplněném prací a starostmi, ke
knize, nejvěrnějšímu to druhu v těžké době. Kniha skýtá
člověku duchovně pracujícímu, kterému hrozí nebezpečí, že
se ve věčném boji každodenního života rozkolísá, přece jen
vždy a znovu sílu, aby přes všechny strázně doby, přebo
věčným hvězdám!
haté na napětí, zamířil pohledem
Hvězdy putují na své dráze nad námi lidmi. Mluví němou
řečí křišťálové čistoty nám. Jen takový člověk bude dále
žiti v paměti svého národa, který ve svém působení a bás
nění znovu a znovu, i když také ve snažení často neplodném,
po nich sahá. Tak jako ony se podřizují své zákonitosti a
jdou jen lakovou cestou, která je jim předepsána, tak i my
nosíme v sobě svůj zákon a ubíráme se podle předpisu, jejž
nám staví velká doba. Kéž zákon a příkaz, jež jsou nám osu
dem a určením, usměrňují naše myšlení, básnění a konání!
Pak bude slovo zbraní v duchovním boji našeho století a
pak bude kniha mečem, který rozetne mlhu, jež leží ještě
nad naší epochou."
Ano, zde je podstatný znak každého velkého básníka:
hledat
velkou
dne
zákonitost,
v chaosu
kterou jiní pro mnohost dějů nevidí. Právě v íěchže dnech

PíítmnosLy
mluvil v Praze veliký vědec německý, ívůrce kvantitativní
teorie. Dr. Max Plank, který skončil podobnou zpovědí: Člo
věk vidí po celý život, že je ovládán vyšší moci, kteroú ne
probádá. Když dospěje
tomuto stanovisku, je mu dána
pouze jedna volnost: buď úzkost a nepřátelský odpor, anebo
podivující se úcta a naprostá oddanost. Ale nezbývá nic
jiného než trpělivě vést svůj zápas, vydržet a sklonit se před
vyšší mocí, která nad ním vládne."
Velké vývojové zákony jdou společností pozemskou
stejně jako hvězdnou. V nesouladu dne hledejme jeho skrytý
soulad. To je vlastně celé tajemství intelektu: světlo ve
tmách, duch nad hmotou, melodie v tříšti zvukové. Básníci,
vědci a proroci zachycují toto nezachytitelné a intelektuál
má býti knězem, který opatruje světlo jednou rozžaté, udržuje
ducha nad hmotou a spoutává melodii, geniem vyslovenou,
jedním slovem: vidí zákon a slouží mu! Kdo se dá pohltit
chaosem, není intelektuálem.
doba
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Galsworthyho

Galsworthy byl či snad dosud jest považován za
jednoho z nej význačnej sich spisovatelů odcházející
doby; jeho mnohadílná Saga rodu For.sythů byla přelo
žena a propagována také u nás. Lze tedy se domnivati, že
jeho dílo jest věrným zrcadlem anglického národa či
aspoň té společnosti, která jej navenek představuje. V je
ho díle jest mnohé, co zobrazuje úpadek národní společ
•
nosti a podvědomě naznačuje blízký její pád. V díle Gals
worthyho jest zvláštním takovým dokladem jeho román
„Kvetoucí pustina“. Nechrne co nejvíce mluviti autora,
hle!
„Yule tedy byl v arabské poušti,“ začal Muskham,
.„a slyšel tam povídat mezi Beduíny, že jakýsi Angličan
byl někde zadržen od Arabů a přinucen státi se moslemínem. Yule se s nimi málem pohádal a tvrdil, že žádný
Angličan by to neudělal. Když se však vrátil do Egypta,
letěl do Libyjské pouště, setkal se tam s houfem jiných
Beduínů, přicházejících z jihu, a slyšel od nich tuíéž po
vídačku, jenže s podrobnostmi. Říkali, že se to přihodilo
v Darfuru, a uváděli i jméno toho člověka — Desert.
Když byl potom v Chartumu, povídalo se tam všeobecně,
že mladý Desert změnil náboženství. Dal si tedy jedno
druhému. Je ovšem ohromný rozdíl mezi tím, přestoupí-li někdo dobrovolně
jinému náboženství, nebo udělá-li to před hlavní pistole. Angličan, který je toho scho
pen, nás všechny zneuctívá.“
To je tedy podklad životního konfliktu básníka Wilfrida Deserta, který z důvodů autorem neuváděných se
po této příhodě vrací do Londýna, hned u nádraží se sezná
mí se slečnou Dinny, dcerou Vysloužilého generála, a má
lem by nalezl v její opětované náklonnosti své štěstí, kdy
by ho nepředcházela zpráva o jeho africké příhodě, čímž
jeho úmysly jsou zmařeny a on odjede na Daleký východ
hledat zapomenutí. Thema jistě velice zajímavé a nesmír
ně delikátní, aspoň pro čtenáře; ne tak pro autora. Ten si
rozdělí osoby děje na dva tábory, z nichž jeden je proti
odpadlíkovi; jsou to staří páni, vysloužilci a pěstitelé koní;
druhý tábor je lhostejný a do tohoto tábora patří i farář
Hilary; jen dívka ve své zamilovanosti je úplně pro od
padlíka. Ale dejme už slovo autorovi:
„Na Východě,“ pokračoval sir Lawrence, „je Angli
čan nebo lépe Brit obyčejně tvor osamělý. Udržuje se
proti převaze tím, že se opírá o sílu anglické pověsti.
Jestliže jeden jediný Angličan selže, je veta po celé té
skupině oddělených Angličanů. Lidé to vědí a uznávají,
jak je to důležité. Tomu tedy musíte čelit a není
niče
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mu, chtít to podceňovat. Nemůžete očekávat od Oriental-*:
ců, kterým náboženství něco znamená, aby pochopili, že*
některým z nás neznamená nic. Angličan je pro ně vě-i
říci křesťan a jestliže odpřisáhne svou víru, má se u nichŕ
za to, že odprisahá svou víru nejdražší.“
A na jiném místě:
„Vzpomínal si (sir Lawrence) také na onu DoylovtC
báseň o desátníkovi z třetího řadového regimentu, kte-r
rého předvedli před čínského generála a vyzvali ho, abyj
se klaněl, nebo že zemře, ale desátník odpověděl: U ňá3r
u třetího regimentu takové věci neděláme — a umřel —
Zdá se, že tu jsou určité nadsázky, že je to pokra-*
čování pokusu o vytvoření legendy, jako by Angličan^
měli v koloniích také své mučedníky křesťanské vírý^
Ze všeobecné historie ovšem není o tom nic známo, ad
nelze pochybovali o tom, že by se anglikánům taková
věc jistě hodila už z důvodů propagačních. Dějiny misií
ukazují Angličany ve světle velmi málo příznivém. Ala
budiž, není-li tu nic skutečného, jest tu aspoň přání.
Hle, jak případ odpadlíkův posuzuje starý generál, oteq
zamilované dívky:
„Už tedy nevím, na čem jsem. Má snad přijíti nábo
ženství našich otců, děděné od staletí ke staletí, docela
V niveč? Má býti snad. všecko, co nás udělalo nejhrdějším
národem na světě, odhozeno na rozkaz nějakého Araba? Má
snad těm, kteří nasadili své životy, aby vzbudili v An
gličanech představu jako o lidech čestných a statečných
— má jim být naražen bláznovský kloubouk lecjakým
Angličanem, kterému se pohrozí pistolí? O mne tady ne
jde. Řeknu ti však, že bych nemohl přijmouti takový
diktát. Nemohl bych a nechápu, jak jej mohl přijmouti!
on!“
Podívejme se nyní, jak vypadá obrana! Odpadlík samy
hájí se takto:
„Budu puncován jako zbabělec, žluťák, a budou miti
pravdu. A přece se ve mně všecko vzpírá, abych umřel
pro gesto, ve které nevěřím. Legendy a pověry — hnusí
se mi celý ten krám. Spíše bych chtěl umřít, abych jim
zasadil smrtelnou ránu, než abych jim prodlužoval život.
Kdyby mě někdo nutil, abych mučil zvíře, oběsil jiného
člověka, znásilnil ženu, to bych se dal ovšem raději zabít,
čertu umírat,
než bych to udělal. Ale proč bych měl
abych se zalíbil lidem, kterými pohrdám, poněvadž se
drží obnošeného kréda, které způsobilo na světě více bidy
než kterákoliv jiná smrtonosná věc? — Pro věci, které
stojí za to, čest, lidskost, odvahu, položím všecko. Mám
přece za sebou válku. Ale proč bych se měl slavět za vě
ci, na které se dívám jako na suché dřevo?“
Vidíme, že to jest výmluva velice významná, třebas
velmi slabě a povrchně vypracovaná; její význam je pak
v tom, že není to jen řeč osoby románu, nýbrž vlastní řec
a vlastní soud Galsworthyho, který se v celé knize staví
za tohoto svého hrdinu.
Podívejme se, jak se pokouší hájiti odpadlíka zamilo*
váná dívka! Je tu následující dialog:
„— Dinny: Což se má člověk obětovat za falešné hod
noty?
Adrian: O to nejde, má milá. Na Východě, kde dosud
náboženství znamená všecko, nemůžeš klásti dosti veliký
důraz na změnu víry. Nic nemůže tak porouchali orientálskou představu o Angličanovi, jako když odpřisáhne
svou víru před hlavní pistole. Otázka, která se mu klad
la, zněla takto: Záleží mi dosti na tom, zač tihle lidé mají
mou vlast a můj národ, abych raději zemřel než abych
snížil to pojetí? Odpusť mi, Dinny, ale takový smysl te
zhruba má!
Dinny: Jsem si docela jista, že Wilfrid by byl raději
zemřel, než by udělal spoustu věcí, které by mohly sní
žit toto pojetí. Ale on nemohl připustit, aby východní
představa o Angličanovi se zakládala na tom, je-li křesťa
nem nebo ne.
Adrian: To je zvláštní obrana. Jenomže on se nejety

Přítomnosti
odřekl křesťanství, ale přijal islam
— jeden systém po
věr místo druhého.
Dinny: Ale copak nerozumíš, strýčku, že ta celá věc
byla pro něho obludným žertem?
Adrian: Ne, má milá, tomu nerozumím —“
obhájcům odpadlíkovým patří i farář Hilary. Ten
říká:
„Lidé z největší části uvěří, že odpadl proto, že za
chránil život. Ať jsou lidé sebe skeptičtější vzhledem
náboženství,
vlastenectví»
říši,
slovu gentleman
atd., nemají přece rádi zbabělost. Nemyslím, že nejsou
často sami zbabělci, nemají to však rádi u jiných lidí. A
budou-li moci v bezpečí ukázati svoji nelibost, udělají
to.“
O tomto faráři vypravuje Galsworthy:
„Klasické studie, které teď už tak dlouho zanedbával,
přivedly ho tomu, že se stal duchovním, ačkoliv teď už
skoro ani nechápal jak. Co to asi bylo za mladého muže,
že se měl za schopna tomu úřadu? Proč se raději nevě
noval lesnictví, nestal se cowboyem, zkrátka nedělal coi'koliv jiného, co by ho bylo vedlo do volné přírody, místo
laby byl tady vězněn v špinavém předměstí? Stojí'nebo
Inestojí na půdě Zjevení? A nestojí-li, na čem stojí? Mystlil si: Sloužím idei, jejíž stavba nesnese bližšího zkoumá
ní. Přece však blaho lidstva stojí za to, aby se pro ně
Ipracovalo. Lékař to dělá uprostřed humbuku a šarlatániství, státník si počíná stejně, ačkoliv ví, že demokracie,
která ho udělala státníkem, je všeobecnou hloupostí. —
Život je praktický kompromis.“
Tak v celém díle a na každé stránce a téměř v kaž
dém odstavci ukazuje nám tento proslulý autor rozklad
duchovní síly Anglie, neskrývaje svého zalibení nad tím,
že staré základy mizejí, a maje jen esthetický soucit s
těmi, kteří na to doplácejí ztrátou osobního štěstí. Mamě
si tam naříká sir Lawrence:
„Nic není horšího, než neví-li člověk, kam jde. Proč
tedy vůbec jiti, zvláště berete-li ještě někoho s sebou?“
Kdekdo pociťuje nad tím hrůzu. Tak i lady Montová
papouškovi:
;e povzdechem praví
„Polly, my půjdeme spolu do chudobince!“
Ale autor a jeho svět je spokojen. Za všecko přece lze
inalézti náhradu. I ubohá zamilovaná Dinny, když ji její
Iodpadlík, otrávený rozmazáváním svého případu, posléze
j opustí, nalezne si za něho náhradu. Je to zaběhlý pes, kterého nalezla na procházce se svým milým, a poněvadž se
j setkali u sochy maršála Foche, dali nalezenému psovi jméI no Foch. Velmi příznačné pro Angličany, ne? Už za to by
j měl býti Galsworthy poznamenán v kulturní historii na
věky věků. Ale ten ubohý pes je jedinou nadějí Anglie,
jako vůbec v díle Galsworthyho jsou nejsympatičtějšími
a nejčestnějšími tvory závodní koně a zvířata.
Umělec ať vědomě či bezděčně jest soudcem a proro
kem. Jaké hrůzy předpověděl Galsworthy nevědomky své
vlasti!
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Břetislav H ů l a:
České
projevu

dílo

sociální

Moravce
p. ministra
ze 3. října 1942
TX ne 30. září podal říšský ministr dr. J. Goebbels přehled
1 J o výsledcích Díla zimní pomoci v třetím roce války,
která část německých mužů vytrhla z civilního za
městnání a tím, jak by se zdálo a jak by bylo zcela pocho
pitelné, oslabila značně zdroje dobrovolné obětavosti. Jak
si však můžeme vysvětlili, že konečná číslice výtěžku Díla
•v roce 1941/42 nejen nepoklesla, ale naopak oproti roku
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předchozímu se zvýšila téměř o tři miliardy korun? Jen si
toho dobře všimněme: V roce 1941/42 věnoval německý
národ Dílu zimní pomoci dvanáct miliard a 80 milionů ko
run, peníz, který se v našich poměrech a našim zkušenostem
zdá neuvěřitelný, nepředstavitelný, až fantastický! Roz
počteni se výtěžek Díla na hlavu obyvatelstva, pak každý
Němec od nemluvněte v kolébce až po starce a stařeny
v chudobincích věnoval Dílu 1941/42 průměrně přes 150
korun, zatím co u nás činí průměr sbírky Národní pomoci
v témže roce za týchž podmínek slabých šest korun na
každou českou hlavu: Místo jedné miliardy, kterou by sbírka
měla vynést, kdyby každý Čech sáhl do své, kapsy stejně
hluboko, jako to učinil každý Němec, dosáhla Národní po
moc sotva jedné pětadvacetiny té reálně nikterak — jak
Dílo ukázalo - nemožné částky. Můžeme stručně a suše
učiniíi ten závěr, že s hlediska sociální pomoci je poměr
7 milionů Čechů
80 milionům Němců takový, jako by
oproti 7 milionům Čechů stály dvě miliardy Němců, anebo
jako by oproti 80,000.000Němců bylo pouze 280.000Čechů:
Oč těžší zůstala naše peněženka p o sbírce Národní pomoci,
o tolik jsme shledáni lehčími na váze sociální obětavosti.
Ne dobročinnost,

nýbrž

obětavost

Nehledejme vysvětlení těch obrovských rozdílů mezi
Říší a námi pokud jde o sociální svépomoc ve vedlejších,
náhodných jevech, ale v tom podstatném: U nás tvoří do
posud existenční základ veškeré sociální péče dobročinnost,
kdežto v Ríši obětavost. A to jsou dva zcela odlišné zdroje
sociální práce, representující naprosto odlišný poměr, vztah
jednotlivce celku.
Především dobročinnost není vlastně žádnou činností. Bý
vá to velmi pohodlný, poněvadž dokonale pasivní způsob,
jak se mnozí z nás snadno vykupují ze své sociální spolu
odpovědnosti a sounáležitosti. S hlediska církevního je dobro
činnost koupenou vstupenkou do věčné blaženosti posmrtné;
chuďas, jemuž má býti pomoženo, je tu vlastně dobrodincem
dobrodince. S hlediska pak platných hospodářsko-právních
řádů liberalistických, za nichž nemá nikdo zaručeno právo
na existenci, je soukromá dobročinnost vítaným doplňkem
veřejného chůdinství. Liberalistický řád pokládá sociální
péči za prospěšnou především pro sebe: kdyby nebylo sou
kromé a veřejné dobročinnosti, nebylo by lze udrželi právní
bezpečno^; krádežím by nebylo lze zabránit hrozbou trestu,
hrozila-li by jinak smrt hladem,- a mravní zpustlost i tělesná
degenerace by nezůstala dlouho omezena pouze na ty, pro
něž podle Malthuse není na banketu přírody pokryto. S hle
diska především vlastního prospěchu liberalismus podporo
val rozvoj sociální péče, ale jen do jistých mezí. Na kontrolu
pak, aby „sociální případ" ani o haléř nedostal víc nad normu
takto „účelně" stanovenou, vydává sociální péče za libera
lismu snad třikrát tolik, kolik se vydá na péči samu.
Právo

ha práci

novou

základnou

Tam, kde je uzákoněno právo na práci, tam se dobro
činnost mění v obětavost se všemi důsledky. Především s tím
důsledkem, že podporovaný není ani objektem studené, tvrdě
vypočítavé sociální účelnosti, jak tomu ja v liberalismu, ani
předmětem charitativního soucitu, nýbrž příslušníkem ná
rodního celku, jemuž záleží na tom, aby všichni jeho přísluš
níci byli výkonnými a platnými členy národní pospoli
tosti. Od chvíle, kdy 8 milionů nezaměstnaných v Německu
z doby před r. 1933bylo zařazeno do práce, změnila se po
vaha sociální péče v Ríši pronikavě a od základů. Netřeba
již podporovali vyvržence ze sociálního řádu vinou hospo
dářských poměrů, ale vyvíjí se nadlidské úsilí (i válkou),
aby takovýchto nevinných obětí již vůbec nikdy nebylo,
to jest, aby liberalismu byla vzata i poslední naděje na ná
vrat do Ríše. Od chvíle, kdy uzákoněním (1933) povinné
neplodnosti u osob, jejichž potomstvo by nejpravděpodob
něji trpělo tělesnými či duševními následky zděděných
chorob, a povinné lékařské prohlídky (1935) osob, vstupu
jících v manželství, byl z valné míry zastaven příliv nových
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anlisociálních nebo asociálních živlů. Prolože se pak péče
0 jedince, lělesně či duševně anebo mravně vadné, omezila
zaručeně na minimum, chápeme, že se léměí veškerá sociální
péče může v Píši obrátili na velkorysou prevenci sociálně
zdravotní a v stejně mohutnou podporu všech těch duševně
1 tělesně normálních rodin, které se beze svého vlastního
zavinění přechodně zastavily ve zdravém vývoji.
V obětavosti, která působí, že si jedinec odtrhuje od
úst, ze mzdy, ze zisku ve prospěch druhého, je skryto veliké
etické kouzlo, kterému se daří působili na nás téměř ma
gicky nikoliv proto, poněvadž je něčím mimořádným a vý
jimečným, nýbrž právě proto, poněvadž je tak obecné, tak
samozřejmé, až skoro všední.
Cítíce se spojeni
sobě navzájem pevnými pouty pří
slušnosti národní pospolitosti a nadto ještě všichni přináše
jíce tak či onak sebe v oběť osudové válce, nepotřebují lidé
nad sebou jiného nátlaku kromě toho niterného, který povy
šuje motiv věnování ve skutečnou obětavost. A byla-li
zprvu organisace Díla poněkud nutkavější, dovedla-li vzdo
rujícím sobcům postavili před oči sociální smysl a význam
Díla zřetelněji a naléhavěji najevo, byla to jen velmi po
chopitelná výchovná metoda, učící každého, kdo to ještě
potřeboval, překonávali v sobě sobectví, to, čemu Němci
říkají vnitřní „Schweinehund". Zeptejte se, prosím, sběra
telů Národní pomoci, zda by nepotřebovali právě oni velmi
’"zhusta podobné podpory! Ministr školství a ministr lidové
osvěty Emanuel Moravec osvědčil ve svém projevu z 3. říj
na znovu svůj vynikající smysl pro střízlivou skutečnost
právě v tomto ohledu: „Kde je hlad s nouzí," pravil, „musí
býti dobrodiní drzé. Dá-li někdo bídě málo, nedal ve sku
tečnosti nic
Všechny vrstvy obyvatelstva budou zapoje
...
ny tak, aby nejvíce dával ten, kdo nejvíce má."
Přebudování

sociální

práce

u nás
V tomto projevu ohlásil pan ministr podstatnou refor
mu sociální práce u nás. Nemůže býti jinak: Dobročinnost
bude vystřídána obětavostí! Pokud jde o dobrovolné sociální
pracovníky, ti ve své ohromné převaze svou obětavost již
dokázali činy. Obohalil-li se pak kdo z personálu sociální
péče, budiž s ním naloženo jako s lupičem při zatemnění.
Spolky sociálně zdravotní péče u nás jsou dvojího typu:
jednak přísně specialisované na zcela určitý druh činnosti,
jednak organisace, vyvíjející činnost nespecialisovanou. Do
první skupiny patří z vedoucích organisací především spol
ky, pečující o mládež: Svaz a Zemská ústředí péče o mládež
v Čechách a na Moravě (se sídlem v Brně a v Praze), a
Okresní péče o mládež (se sídlem v městech s okresními
zoudy), dále Péče o pracující dorost, Středoškolská sociální
péče, Prázdninová péče, pak svazy a spolky, obstarávající
ochranu zcela přesně ohraničeného typu sociální či zdra
votní slabosti (závislosti na cizí pomoci) : Liga proti tuberku
löse, Clstředí péče o hluchoněmé, spolky pro péči o dušev
ně úchylné, Družina válečných poškozenců, Svazy péče o
slepé a o tělesně vadné, Česká kardiologická společnost,
česká společnost pro potlačování pohlavních chorob, Čes
ký spolek pro zkoumání a potlačování zhoubných nádorů,
Česká liga proti reumatismu, péče o diabetiky, abstinentní
svaz. Do druhé skupiny polyvalentní sociálně zdravotní prá
ce patří především katolická charita a sociální práce církví
evangelické a českomoravské, Hospodářská pomoc, České
srdce, Křesťanská sdružení českých žen a mladých lidí, Péče
0 zdraví venkova. Svaz národního zdraví, Armáda spásy.
Národní ústředí sociální a zdravotní péče učinilo pokus
o jakousi konfederaci spolků sobě nejpříbuznějších odvětví
a to nejen v pražském ústředí, ale také na periferii; pokus
se zdařil alespoň zčásti tím, že byly odstraněny největší
srážky osobních a prestižních zájmů, a další soustřeďování
je (nebo bylo) na obzoru. Dělba práce a účelné hospodár
nost, jakož i ohled nejlepší účinnosti veškeré sociální péče
si zřejmě tohoto soustřeďování žádají. Již odstranění něko
lika řad správních, úředních i kontrolních orgánů, plnících
v podstatě všude tutéž funkci, znamená krok vpřed také
s hlediska zlevnění této péče. Vývoj zřejmě nebyl ukončen,

když pan ministr Em. Moravec ohlásil reorganisaci sociální
práce u nás.
Nelze říci, že bychom měli nedostatek zkušeností se sbír
kami ať věcí, ať peněz, které pak bývaly věnovány určitému
účelu. Roztříštěnost sociální péče u nás dokonce zavinovala,
že těch zkušeností bylo až přes míru. Zřízení jednotné sbírky
Národní pomoci sice odstranilo bujné, kypící formy moder
ních žebravých řádů, jimiž ještě před čtyřmi roky naše so
ciální instituce bývaly, ale vytvořit z té sbírky skutečné so
ciální dílo se nepodařilo. Účely, pro něž ty instituce pracují,
stejně musily být dotovány ještě z prostředků veřejných a
nadto i z vlastních výdělečných nebo sběracích podniků
oněch institucí, takže sbírka Národní pomoci se oddrobovala, až nakonec přestala být, čím původně chtěla a měla být
— sbírkou jedinou. Měli jsme (a máme) pěknou řadu všelija
kých „akcí" - stravovací, ošacovací, umisťovací, ubytovací,
pohlednicovou, očkovací, členskou, vitaminovou, zubní atp.
— ale na universální pomocný zásah nám nestačil dech.
Utápěli jsme se v drobnostech, pro větvičky jsme ve své
většině neviděli mohutný les, ani cestu z něho. Ani zdaleka
není žádná z našich sociálních „akcí" tak významná, aby se
mohla stát dílem.
Skutečná

pospolitost

jedinou

živnou

půdou

Zajisté jste si povšimli, že závistivě pošilhávám němec
kému Dílu zimní pomoci — Winlerhilíswerk — když se tu
tak lítostivě rozhlížím a nic tomu podobného u nás nevidím.
Musím znovu dodat: ani vidět nemohu. Dílo sociální po
moci nelze totiž prostě okopírovat, daří se mu pouze za
zcela určitých podmínek, bez nichž selže a ztroskotá. Ně
mecké Dílo zimní pomoci jsem slyšel stručně a jasně určit
jako dílo uskutečněné národní pospolitostí v boji proti hladu
a chladnu. Nevytvořil-li národ specificky učleněnou organisaci společenských (v nejširším smyslu) vztahů, jak ji re
presentuje německá národní pospolitost, marně se bude
snažit, aby vytvořil obdobu Díla zimní pomoci; nejvýš se
mu zdaří sbírky a „akce". Ani národní pospolitost vlastně
nelze kopírovat: Vyrůstá rovněž za jistých předpokladů,
které jsou jí živnou půdou a které lze vytvářet uvědomělou
výchovou nikoliv krasořečnicky, ale činem. Z nejdůležitěj
ších těch výchovných předpokladů se mi zdá základním
dohromady
máme
pilířem poučka, že my všichni
každým
přednost před jedním
z nás, a tato poučka
není papírovou frází bohatého „bratra",
platí doslova,
který nechtěje chudého „bratra" ponižovat (!) podporou, ra
ději nad ním útěšlivě fňukal, který se před sběrateli chránil
tabulkou na dveřích „Neohlášené návštěvy nejsou vítány",
solidaritě prostě neplatil.
na kterého žádný apel
Tou měrou, jak budou sílit předpoklady pro vytvoření
opravdové české národní pospolitosti, tou měrou se bude vy
tvářet také české dílo sociální pomoci. Není důvodu, proč
bychom se za toto plodné napodobení měli snad stydět.
umění

a

literatura

Dr. Anna Jehlová:
Sociální

motiv

v

nové

éře

asto bývá důrazně ujišťováno, že slovo „sociální“
nemá pranic společného se socialismem a pojem so
ciálního motivu by podle toho označoval pouze zájem uměl
cův na nějakém společenském jevu. Protože potom by však
byl sociálním námětem stejně proslulý Menzelův „Koncert
Friedricha Velkého“ jako kterákoli konversační veselohra,
je zřejmé, že toto vymezení by bylo tak široké, že by ne
bylo už vůbec výmezem.
Podobně bývá omylem domnění, že sociální námět je
popis nebo rozbor různých, zejména namáhavých prací.

Přítomnosti
A přece neoznačíme za sociálního básníka Hesioda nebo
Vergilia pro jejich popisy venkovských prací a námah a
podobně není sociálním námětem, vypráví-li Mme de Sévigné o senoseči, které se dvorní dámy zúčastnily z hra
vosti v úborech pas^ýřek.
Dokonce ani obzvláštní obtížnost konané práce nečiní
námět sociálním motivem, vždyť pravzorem těžkých prací
jsou námahy Herkulovy nebo plavba Odysseova a přece
vyprávěním o nich vznikají skladby hrdinské, třebaže nelze
říci, že smysl těchto prací by byl výhradně záležitostáhrdi
novou. Bez ohledu na jejich společenskouužitečnost nebo
neužitečnost stávají se totiž lidské námahy a práce sociál
ním námětem teprve, je-li v díle vyjádřena jistá nevole
nikoli nad jejich obtížností,nýbrž nad nepřiměřenou od
měnou, které se dostává těm, kdo je konají. Tato nevole
může býti vyjádřena mírně, tesklivě, také však prudce a
hrozivě a podle tohoto stupně teprve odhadujeme inten
situ sociálníhozaměření daného díla, což samo je důkazem,
že opět jednou slovo, řeč, vyzrazuje zcela nevolky Tajná
spříznění věcí, zde spříznění sociálňosti se socialismem.
Rozhodujícím znakem sociálního motivu nebo námětu
není také snad umělcův zájem o svět chudiny, stojící vedle
hojnosti. Chudoba vedle bohatsiví se vyskytuje bez jakéhokoli „sociálního“ přízvuku i v pohádkách a chudoba
Markétčina nezpůsobí, že bychom snad mohli její příběh
ve „Faustovi“ označiti za námět sociální. To, co zveme so
ciálním motivem, postihnemeopět jen lam, kde najde výraz
umělcova nevole nad sociální nerovností a proto právě od
samého začátku byla zpozorována jako základní sociální
motiv ve „Figarově svatbě".

luce vzniká představa o možnosti měnit libovolně řád lid
ského života, v němž současné liberalistická neúprosná
dravost plodí takové nesrovnalosti, že pochyby o nosnosti
samých základů společenskéhouspořádaní nabývají až dě
sivého rozvětveni. A z těchto podmínek se t. zv. sociální
prvek rozrůstá především do všechodvětví uměleckétvorby,
neboť čím jiným je všecko umění než pulsem doby, na
němž se každá vnitřní nerovnováha zobrazí poplašným, ho
rečným rozechvěním,které roste v přímém poměru obec
nému zhoršování společenské choroby; po světové válce
tvoří sociálnímotiv ve všem evropském umění nejvýznam
nější a nejvážnější moment vůbec. Pochopitelně, neboť
vyvrcholením vnitrních rozjitření nemůže už býti opravdu
nic jiného než sociálnípřestavba — revoluce.
Sociální

motiv

jako

hrdinství

Revoluce Adolfa Hitlera měla cílem zásadní nápravu
ohroženéspolečenskéstavby. Udělala energickykonecmezi
národnímu liberalismu na německé půdě. Rozpoznala ne
bezpečí,které hrozilo národnímu celku z roztržky jednotli
vých tříd. A především nezůstala u rozpoznání choroby,
nýbrž dovedla sousiřediti všecky národní síly činné ná
pravě. Naprosto neúprosná v boji proti socialistickýminter
nacionálám nalezla také heslo: žádné vlasteneciví bez „
socialismu!Uložila stejná práva i stejné oběti všem třídám,
jejichž společným cílem se siala záchova celku. Křiklavé
sociálníkřivdy byly vyrovnány,účast na darech života byla
otevřena i třídám, které dosud pouze slýchaly o kultuře,
přírodních krásách, ušlechtilých požitcích,neznaly však je
než podle jména. Divadla a koncertní síně, lázeňské budovy
i cestovní kabiny zámořských parníků se otevřely pro ty,
Sociální
jako vzpoura
motiv
kteří sem dřív přicházeli leda jako zaměstnanci a služebnici.
Žádná životní dráha nebyla už zavřena nadanému mládí ne
a zoufalství
dostatkem prostředků nebo zábranounízkéhopůvodu. Co se
Můžeme tedy uzavřití, že sociální prvek v uměleckém stalo se sociálnímmotivem vzpoury v umění tohoto údobí?
díle je výraz nespckojenosii se společenským řádem a to
Nadarmo se po něm sháníme. Pročítáme knihy, v nichž
platí nejen o dílech umění současného,nýbrž i při pátrání
se zápasí s vlastními, ještě snaa
novodobých posuzovatelů umění po sociálních motivech se ovšem pracuje, hrdinsky
schopnostmi
stejné jako s prostředím,
plně
nerozvitými
avant la lettre — u umělců, kteří ještě neznali ani sám které
musí
však nikdy už nečiliproti
pochopit,zápas
teprve
název ani pojem sociálního motivu: proč jinak, byl třebas
vidíme monumentální
Frangois Villon označen za básníka sociálníchnámětů mezi kořenům dané společnosti.Podobně
velkých
výtvarnických
výstavách,
lidských
prací
obrazy
ve
spoustami jiné středověké žákovské poesie,stejně plné ve
selé bídy, rozehraných oděvů a lačnících žaludků? Zajisté jsou tu stále náměty, kterým se dříve říkalo „sociální“,černé
právě pro svou nechuť, neschopnost a nemožnost sžíti sé komíny továren, ohnivá ústa pecí, pot na lidských čelech,
napětí svalstva i šlach. Jenže rysy pracujících mezitím na
s danou společností, kdežio ostatní veselí chudáci nejeví dobro přestaly býti
rysy odbojných zotročencú. Obraz ná
skončení
nechuť dožiti se v téže společnosti po
studií
obětí,
dokoncei
hrůzy není už zaostřen vyčítavé ani
mah,
spokojeného blahobytu. I tu teprve odpor proti celému
hrozivě: náměty námah, bojů a obětí dávají plodem dnes
společenskémuřádu — třebas to byl odpor naveskrz indi
zase hrdinské epos, jakým byly vypisovány lidské nadobyvidualistický — vytváří to, co nová doba nazvala v umě
leckém díle sociálnímmotiyemj tento odpor může zůstávat čejné snahy v dobách dřívějších.
aktivní
Není potřebí vykládat nějak, jak se udála tato proměna
pouze trpným odporem, může přecházet také
snaze nápravné nebo dokonce revoluční, vždycky však je v rysech „sociálního“námětu. Vyplývá přece zcela samo
zřejmě ze změny společenskýchpoměrů a ze vztahu umění
nezbytným znakem díla, u něhož mluvíme o sociálníchmo
tivech.
nim. Dnes, kdy sociální přestavba přestala být snem,
protože se stává skutečností, každý, jehož mysl je zane
Podle předchozích úvah se může sociální motiv vysky
prázdněna sociálním zlepšením, má příležitost uskutečniti
tovali v umění jen tam, kde současně se vyskytuje nespo
myšlenku přímo v látce života. Stav sociální otázky po
kojenost
společenské
stavby.
s učleněním
stoupil tak, že jí je potřebí věcného,podrobného,vyčerpá
Prakticky tedy může býti o něm řeč od prvních začátků vajícího
promýšlení, to však není úkolem umělecké tvorby.
francouzské revoluce. Ne že by dřívější doby neznaly spo
lečenských nesrovnalostí a křivd — jenže nespokojenost
Umění je lidským snem o životě a je-li dnes život
nad nimi měla vždycky lokální rozměr, obracejíc se proti intensivní,mohutný, překonávajícíjakoukoliobrazotvornost,
určitému utiskovateli, nikoli proti společenskémuzřízení. odpovídá mu nové německé umění tím, že vytváří nové
Dokoncei obecnější sny lidstva o dokonalémživotě,nachá
hrdinské pathos, v němž se opěvují velké činy, velké boje,
zející výraz v náboženskýchpokusechreformačních,nemají velká utrpení. Možnoříci, že německé umění dnes je opět
v úmyslu měniti celý společenskýřád: nacházíme-li proto fascinovánoskutečností života, usilujíc zpodobit co nejvěr
hojné karikatury a hanopisyproti zástupcůmrůzných stavů, něji jeho mohutnost, plápolavě ozařovanouohnivými lesky
je tu útočenojen proti jejich nehodnýmčlenům, nikoli proti velkých událostí. Neboť umění je nejen snem, nejen náhra
stavovskému učlenění společnosti vůbec. Hněv je obrácen dou za neuskutečněnétouhy a za nežitý život, ale také pro
proti zlořádům, nikoli proti řádu, nejsou proto tyto výtvory středkem, jímž se člověk zmocňuje věcí, které jsou příliš
uměním sociálním,nýbrž moralisujícím.
silné, příliš mocné,než aby mohly býti zpracoványpouhým
Teprv v devatenáctémstoletí ze setby francouzské revo
zážitkem okamžiku.

Přítomnosti

lid a umění
Zdenko V a n ě k:
Záchova
Do slov

lidového
mladých

umění
ankelě

T doslovu ankety o lidovém umění, uspořádané časopisem Dílo, praví A. Birnbaumová:
„Studium lidového umění je záležitostí sociologické este
tiky a badatelství. Především je dlužno poměr celému kom
plexu těchto otázek odromantičtit. Je jistě smutné, že se tolik
čte Rodokaps a všelijaké ty „dámské" ilustrované týdeníky,
že se nosí levná bižuterie, že je vidět tak málo poctivých
krajek a výšivek, že se zpívají uplakané šlágry, ale jak při
nutit dnešního člověka, aby četl pohádky, aby zpíval pěkné
lidové písně, aby si kupoval metr krajky za 50 korun, když
strojovou dostane za 5 K. Bylo by nutno způsobit struktu
rální převrat celého života, a v ten nikdo rozumný nevěří."
Vím, že anketami se nic nenapraví a že bylo dost namlu
veno a napsáno prázdných slov a pojednání o této otázce.
Pozorujeme docela dobře, že tam, kde byly ankety odstra
něny, se věc hnula kupředu. Tak bude i v případě lidového
umění. Je pochopitelné, že ohromná spotřeba uměleckých
předmětů v dnešní době a zvláště technické pokroky, které
zabíjejí mnohdy lidový či domácký průmysl, stírají výluč
nost a jedinečnost lidového umění, že masová výroba je
nepřítelem individuality.
Nikdo však nepopře, že se strukturální přestavbou čes
ké společnosti bylo již započato. Vzpomeňme jen řady pro
jevů ministra Moravce. Byla zde tedy projevena vůle pro
vést tuto přestavbu, takový základní otřes, který by přinesl
ozdravění. Naznačuje to živé dění v mládeži a zájem, s kte
rým veřejnost toto dění sleduje. Naznačuje to i velké sociál
ní úsilí, kterým všechny cesty českého národa dokazují své
porozumění pro novou dobu a její požadavky, zejména pak
pro potřeby bojující Ríše. Tato přestavba sociálních snah
nachází nejširší odlesk i v jiných projevech národního ži
vota. Přehodnocení podle účelu, podle zapojení ve prospěch
národního celku a Říše se nevyhne ani život kulturní. Je
samozřejmé, že v době Rodokapsů a svingových zpěvaček
nebylo času zamyslit se nad kouzlem lidové tvorby. Ta doba
však nenávratně ustupuje do pozadí, ani její výbojné zbytky
ji zpět nepřivolají. Jediné potřebné je, aby též ty kruhy, které
dosud jakýmkoliv svěžím větrům odolávaly, osvíceny du
chem svátým se rozhodly přestavbě národního života přijpěi svým dílem. Je to otázka dobré vůle. Nic víc.
Bylo by třeba velké dávky zaslepenosti, řekněme i po
litické romantiky, abychom si mohli zastřít péči, jakou vě
nuje německý národ svému lidovému umění. A abychom
přehlédli positivní výsledky této péče. Německo našlo dík
nacionálnímu socialismu cesiu, jak uvolnit životodárné pra
meny, z kterých lidová duše čerpá inspirace pro svou
tvorbu, zejména výtvarnictví.
Snad mnoho dobrých snah a myšlenek ztroskotalo zde
proto, že jsme se dosud dostatečně neosvobodili od staleté
ho nájmu, jako by podstata myšlení a tvorby českého lidu
byla barokní. Je pravda, lidová kultura stále ještě tkví v ba
rokních inspiracích, o něž v českém světě není nouze. Ne
můžeme se však uspokojit s tvrzením, že duše českého člově
ka je od prvopočátku barokní, neboť lidové umění bylo
v Čechách i před údobím baroka. Je třeba jen v klidu a bez
nářků a pesimismu začít pracovat. Jít kupředu, tvořit a tvor
bu podporovat. Právě, dnešní dění přivede definitivně čes
ký lid z jeho zákoutí, v němž byl svou geopolitickou polo
hou a často úmyslně chráněn před užším sžitím se svým
okolím, s národem německým a jeho osobitou kulturou. Čeští
lidoví umělci budou tvořit dál, a jejich zrození a vzniku
nezabrání slza a resignované zprávy v tisku, že ten a ten
poslední stařec — představitel právě zemřel — bez potom
ků. Konstantním znakem lidového umění není jeho barok

V

ní rys, nýbrž jeho českost. A to dvoje nelze slučovat. Českosí
bude žít, i když snad ne ve formě barokní.
Velká část výchovného programu nacionálního socia
lismu znamená bezprostřední a stálý styk s lidovou tvorbou.
Tato tvorba též již není barokní ani jinak historicky zabar
vená, nýbrž je především německá, rasově německá, a nacionálně socialistická. A to je její ráz, její sloh.
Sloh našeho lidového umění bude s jistými obměnami
podobný. Ale dělat kříž nad lidovým uměním, t. j. být slepý
dnešnímu dění, je neomalenost nebo hřích, bezpráví čině
né na životě národa.

věda
Vniv. prof. dr. Rudolf W i e r e r:
Neznámá
geopolitika
Potřeba

nového

politického

nazírání

I est skutečností málo známou, že ráz i směr politického
i) vzdělání v bývalé republice byl přes všechnu naši
vy
sokou kulturní úroveň jednostranný, ba kusý. Státní i stra
nická politická výchova po případě propaganda byla zamě
řena hlavně historicky,- politická přednáška či úvaha mohla
klidně biouditi v minulosti, aniž se zdála širšímu publiku
poněkud předpotopní. Než i naše stanovisko politické
aktuálním problémům přítomnosti, bylo — a to bylo ještě
horší, než uvedený historismus - zatíženo apriorní humanit
ní demokracií, zkonstruovanou Masarykem sloučením myšle
nek velké francouzské revoluce, Tolsíého a anglosaského
protestantismu. Toto stanovisko domněle dedukované z čes
ké reformace bylo povýšeno na fakticky nezměnitelnou zá
kladnu všeho politického vzdělání, ať již čítankového, učeb
nicového či novinářského. Širší veřejnost přijímala zpravidla
všechny zásady, plynoucí z uvedeného stanoviska, bez od
mluvy a to tím spíše, jelikož dostávala takto růžové brýle
mámení, které podávaly uspokojivý obraz přítomnosti i opti
mistickou prognosu do budoucnosti. Ke kritickému stanovis
ku politickému, získanému pozorováním neskreslené skuteč
nosti, t. j. cestou induktivní, se mohlo za těchto předpokladů
povznésii jen několik jednotlivců; většina (také inteligence)
považovala hlubší poznání problémů přítomnosti při nejmenším za zbytečnou námahu. Neboť ideální stav byl přece
dán dílem let 1918-20; cokoliv se tomuto stavu příčilo, bylo
„posledním pokusem staré Evropy zvrátili novou dobu" a
bylo nutně odsouzeno
zániku atd. Jen taková mentalita
mohla postavili onu pověstnou Benešovu alternativu „Anschlus nebo nová Evropa", jako by opravdu mohla býíi no
vá Evropa budována také na útvaru lak zmrzačelém po
stránce zeměpisné, národnostní i hospodářské, jakým bylo
Rakousko let 1918-1938. Vnějším charakteristickým výra
zem tohoto stavu byla skutečnost, že soustavnému vydá
vání politických klasiků jsme došli až za Protektorátu.
Zvláště se vyhýbala naše nedávná minulost jakémuko
liv hlubšímu rozboru politických důsledků zeměpisné si
tuace bývalé republiky. Náběhy V. Dvorského, vedoucí jis
geopolitickému
(spisy: „Ná
tou měrou nazírání
rod a půda" 1919 a „Základy politické geografie" 1923) ne
pronikly do širší veřejnosti. O geopolitica jsme buď nevě
děli vůbec, nebo jsme ji považovali v samozřejmé harmonii
se vzorným západem za „válečný stroj, namířený proti no
vé Evropě a mírovým smlouvám let 1919—20". Politické sta
novisko ignorující geopoliíiku a její poučky mohlo zůstati
optimistické až do září 1938,-toto stanovisko, myslím, vedlo
mnohého českého inteligenta v nedávných měsících osud
nému postoji proti Ríši. Proto, poukázali na nutnost poznání
hlavních pouček geopolitických není kronikářskou vzpo
mínkou na tvůrce jména geopolitiky (švédského státovědce
a politika Rudolfa Kjelléna,- zemřel právě 14. listopadu 1922),
nýbrž je mravní povinností tvůrčí a opravdu česky smýšle
jící inteligence.

rfítmiroso
Co vše obzírá
geopolililca
objasnění pojmu geopoliiiky! Přede
Pxisiupme nyní
vším si Iřeba uvědomili, že lesná závislosl konkrétních stát
ních úlvarů na podmínkách zeměpisných byla známa již
systematickému
starověkým autorům, aniž však došlo
shrnutí jednotlivých poznatků tohoto rázu dříve než ke kon
ci 19. stol. Tehdy pojal biologicky orientovaný zeměpisec
Friedrich Ratzel stát jako organismus, složený z části země
a z části lidstva, spojený státní ideou, určenou hlavně půdou.
Kjellén navázal vědomě na Ratzela a přijal jeho pojetí empi
rického státu jako organismu (arci spíše jako pomocnou
konstrukci). Stát mu byl nadindividuálním životním útvarem
mocenským, určeným (proti Raízelovi) nejen hlavně pod
mínkami ryze zeměpisnými, nýbrž stejně intensivně i pod
mínkami hospodářskými, národnostními, společenskými a
státně politickými (vládními říká Kjellén). Stát založený na
zdravých základech tíhne
harmonii
organickému vy
rovnání protikladů svých složek. Podolknouíi sluší, že Kjellén
stejně jako jeho následovníci naprosto nechtěl zasahovali do
právního pojmu státu.
Kjellénovi stoupenci, zvláště v Německu, však nenásle
dovali svého druhého mistra (vedle Ratzela) bez výhrady.
Zvláště učení o státu jako organismu nebylo namnoze při
jato stejně jako jeho poměrně úzké vymezení pojmu geopolitiky. Nynější geopolitika jest dosud vědou poměrně
mladou, jejíž předmět bádání a metody nejsou ještě zcela
pevně vymezeny. Zvláště hranice proti politickému země
pisu je zcela plynulá. Nezapomínejme ovšem, že existuje
zcela slušný počet vědních oborů poměrně starších (socio
logie) ba i značně starších (právní věda), v nichž není do
,
sud přesného
a jednotného vymezení metody poznání i před
mětu bádání, jež by bylo všeobecně uznáváno a přijímáno.
Zatím však můžeme přijmout! poněkud delší definici
je
„Arbeitsgemeinschaft für Geopolitik" : „G eopolitíka
útvar,
věda, jež nazírá
na štát j ako na životní
spolupůsobení
sil čin
jež se snaží zachytiti
příští
životě
ných ve státním
a vy z koumali
i poskytnouíi
osud státu v jeho možnostech
stát u."
návody
pro vedení
Bude třeba blíže vysvětlili tuto definici a to také popu
lárně. Geopolitika, jak již řečeno, se nerozeznává často od
politického zeměpisu. Rozdíl spočívá hlavně v metodě pozná
vání: politický zeměpis popisuje a zjišfuje příčinné sou
vislosti skutečností, pracuje tedy metodou kausální, geo
politika naproti tomu zjišťuje nejen kausální metodou sou
vislosti mezi jednotlivými silami rízemními, hospodářskými
a jinými působícími ve státním útvaru, nýbrž hodnotí nad
to s hlediska účelového (teleologického) jednotlivé prvky
života konkrétního státu v jejich vztahu účelu státu. Geo
politika nad to podává prognosu do budoucna a přesahuje
tímto rámec vědy a přechází v umění. Pracuje s poznatky,
získanými zeměpisem, dějepisem, biologií, právní vědou a
národním hospodářstvím,, jež zpracovává vlastní metodou.
Není a nechce býti nějakou státní nadvědou (politickou
pansofií) ! V jednotlivých zpracováních arci se odráží velmi
jasně větší zřetel toho kterého geopolitika
zeměpisu,
hospodářství, po případě
jiným vědám. Doposud je
prakticky hlavním „základem stavby" politický zeměpis.
Námitky
a nedorozumění
Než si nastíníme aspoň hlavní úseky geopoliiiky, musí
me si povšimnouti některých námitek a nedorozumění,
jimž je geopolitika vydána. Především nejčaslěji svádí již
složka „g e o" ve jménu vědy
chápání geopoliiiky jako
nauky, hlásající geograficky podložený materialismus
a determinismus, í. j. naprostou vázanost státního útvaru pod
mínkami zeměpisnými (na př. klimatem, přirozenými hrani
cemi aid.). Je z uvedené definice jasno, že tomu tak není,
že geopolitika se snaží posíihnouti spolupůsobení všech sil
činných ve státním životě, ledy nejen sil nesvázaných přímo
se zemí jako hospodářství, ale i sil ryze ideálních, jako jsou
systémy náboženské a soustavy světových i politických ná
zorů. V tomto směru prakticky vynikl již Kjellén; ze sou

časných geopolitiků jest uvésti zvláště Karla Haushofera
(z München), seniora a organisátora současné geopoliiiky,
jenž jako výborný znalec Japonska právě po zásluze vysoce
hodnotí ideální složky v japonském národním i státním
útvaru.
Jiná skupina námitek vytýká geopolitice, že pod rouš
kou vědy propaguje politické nauky, směřující
politic
kým cílům, konkrétně posílení Říše (speciálně Haushoferovi se vytýká vynález pojmu německého- „Lebensraum").
lomu arci třeba uvážili, že již sama metoda práce veda
geopolitiků nutně takovým cílům. Ve skutečnosti v minu
losti i přítomnosti všechny vědecké směry ba i soustavy,
které se obíraly z toho neb onoho hlediska státem a jeho
fungováním, ať již přímo či nepřímo, ať vědomě nebo ne
vědomky, byly spojeny nebo aspoň spojovány s určitými
systémy nebo snahami politickými. Na lomío faktu nezmě
nila ničeho ani skutečnost, že mnozí hlasatelé nových směrů
byli osobně naprosto nezávislí, ba ani skutečnost, že mnozí
v politické praxi často stáli proti některým zjevům vládní
soustavy, za niž bojovali. Heslová zmínka jmen Bodin: stát
absolutní, Montesquieu: směr konstitučni, Hegel: vrchnosten
ský stát pruský, Taine: francouzský monarchismus, musí nám
zde stačili jako důkaz. Geopolitika, zvláště pak německá, se
neskrývá se svými cíli (všestranným posílením Říše) a to
musí hodnotili každý výše, než zastírání vlastních cílů pří
valem zdánlivě ryze objektivně a nepředpojaíě znějících vý
vodů (jak tomu často bylo u politické vědy francouzské).
Přitom nesmíme zapomínali, že právě geopolitika může býti
nejlepším i nejvěcnějším kritikem a positivním ukazovatelem
politické praxi, jelikož její dynamické hledisko jí brání, aby
neupadla ani v-nepromyšlené aplikace apriorních zásad ani
v historické kopie, před nimiž tak výstižně varoval v minulá
Přítomnosti Emanuel Moravec všechny ty, kdož chtějí po
aplikací dedukovaných důsledků prin
litiku řídit pouhou
cipů, nebo napodobením úspěšných vzorů minulosti. Není
třeba konečně rozebírati výtku paběrkování ze všech oborů
vědních; tato výtka ostatně stíhala všechny vědy užité v je
jich „mládí".
o současnosti
V podrobnostech se obírá geopolitika (po přehled»
územního vzniku státu) prostorem státu, hodnotí rozsah, po
sousedům), útvar, hranice, zeměpisnou
lohu (vzhledem
strukturu a strategické i komunikační možnosti státního úze
mí. Nato zkoumá uvedený prostor jako hospodářský celek
a hodnotí přitom i možnosti hospodářského rozvoje pro bu
doucnost. Po hospodářství si všímá geopolitika zvláště zevrub
ně obyvatelstva na státním prostoru osídleného, zkoumá a
hodnotí počet, hustotu osídlení, rasové i národnostní složení
obyvatelstva. Obyvatelstvo je předmětem geopolitického
bádání nejen jako státní národ (Volk nikoliv Nation,- blíže
se nelze touto subtilností při obmezeném místě obirati), nýbrž
i jako společnost ve svém složení jak třídním a stavovském,
tak í náboženském a kulturním. Nakonec si geopolitika všímá
státu a to jednak jako vládní i politické formy, jednak vzta
hu státu sousedům v zahraničí. Taková je zhruba, populár
ně řečeno, systematika geopolitiky, která arci nebývá tak
přesně a jednotně ani vymezena, tím méně pak zachovává
na proti snahám Kjellénovým. I v tomto směru jeví se mládí
a jistá začáteční slabina geopolitiky jako vědního oboru.
Náš úkol seznámili čtenáře Přítomnosti s geopolitikou
arci není splněn tímto snad suchým přehledem vědního
oboru a názorů, odmítajících geopolitiků vůbec. „Jaká jsou
konkrétní praktická a naprosto srozumitelná poučení geo
politiky?" ptá se mnohý čtenář. „Neběží snad o pouhou hru
s pojmy, ba slovy?" dodává možná skeptik.
Přejděme zběžně bezprostřední skutečnosti. Všichni dů
vodně kdož z Cechů vnitřně nevěřili v možnost trvalé exi
stence útvaru bývalé republiky v jejím rozsahu, usuzovali
především geopoliíicky. Masarykovo mínění, že mají-li svůj
zcela suverénní stát národy početně menší než my (Norová,
Dánové, Portugalci a Švédové), ba i národy kulturně i po
četní slabší (Řekové a Bulhaři), můžeme jej miti i my, přehlíCo nám

říká

geopolitika
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oblast kubánskou a jeho naftová těžba, která z 90 proč. leží
v kavkazské oblasti, je těžce ohrožena. Na ní je vázán každičký
pohyb bolševických tanků, letounů a hospodářských traktorů,
se kterými stojí a padá ruské zemědělství.
Když německé svazy u Novorossijska po prvé pronikly na
jižní svahy Kavkazu, zamířily svůj další postup
dobytí ostat
ních důležitých přechodů. Je to jedůak železnice se silnicí, ve
přístavu Tuapse, jed
doucí z petrolejových poií u Maikopu
nak prastará gruziňská vojenská cesta, která spojuje pevnost
Ordžonikidze na Téreku s Tiflisem. Zatím co zde je německé
velení odkázáno na obtížný tlak čelní, používá v západním Kav
kazu klešťové operace, při které proniká přes horské hřbety
ve směru na jih a současně postupuje podél pobřeží Černého
moře do týlu obránců jednotlivých průsmyků. Tak byla bolše
vikům vyrvána už petrolejová oblast mezi Apšeronskern u Mai
kopu a poloostrovem Tamanským a stejným způsobem je nyní
zdoláván přistup
Tuapse. V Novorosijsku ztratili bolševici už
předtím poslední základnu pro své černomořské válečné loď
stvo. Jeho zbytky, dosti početné, nyní bloudí po moři kol Batumu a vyhýbají se boji, poněvadž by případné havarie už nemo
hly opravit. Jde o 1 bitevní loď, 5 křižníků, 11 torpédoborců a
nim patři také zá
asi 30 ponorek. Podle sovětských údajů
hadná letadlová loď „Stalin", kterou po celou dobu války ještě
nikdo nespatřil. Podobně jsou blokovány i silné sovětské eskádry v Kronštadtské zátoce a ve Vladivostoku.
Z okolí Tuapse probíhá čelí německých sledů přes Maikop
Malgobek s Mozdokem v ohbí Těreku. Úspě
k Elbrusu
chy, kterých Němci dosáhli v povodí této řeky, vytvářejí novou
operační základnu pro postup na Tiflis, nebo na naftové území
důležitému kaspickému přístavu Machač Kala,
u Grozného
Dále na sever, v Kalmycké stepi, drží německá vojska vý
chodní s vahy Egeňského pohoří na východ od Eilst a střeží
široký prostor mezi Těrekem a Stalingradem. Ovládají i důle
žitý kanál, spojující Manyč s dolním tokem Kumy, kterým lze
dopravovat lehká plavidla z Černého do Kaspického moře. Drže
ní této cesty může mít velký význam pro další průběh války,
ftetěz Kgeňských pahorků probíhá směrem severním až ke ko
lenu dolní Volhy, kde od 23. srpna zuří obrovská bitva o pev
nost Stalingrad. Jeho obléhání je třeba krýt proti otevřenému
severnímu boku, odkud jedině může být s úspěchem rušeno.
Tuto ochranu dává Němcům krátké ' přehradně postavení mezi
Volhou a Donem, proti kterému bolševici marně nabíhají v no
vých a nových útocich. Osud Stalingradu byl ovšem zpečetěn
jíž ovládnutím Volhy podobou stranách města. Doprava na ve
letoku, která v 6 letních měsících přepravuje 30 milionů tun
zboží, je přerušena. Byla to zvláště nafta z Baku, která plula
přes Stalingrad
severu. Pro RuskoJ chudé na komunikace,
je Volha životně důležitou dopravní tratí.
Německá postavení mezi Stalingradem
a Voroneži stojí
šikmo
ostatní frontě ve středním a severním úseku. Probíhá
většinou na jižním břehu Donu, který jí dává značnou hodnotu
obrannou, ale tvoří i pro připadnou útočnou operaci nebezpečný
ofensivní hák, ze kterého je možno dřivě či později vyrazit
se
veru, do týlu sovětských posic u Moskvy, ve směru Balašov,
Gorkij. Jak důležitý je prostor kolem Stalingradu, vysvítá i
Astraz toho, že je velmi dobrou základnou postupu ve směru
chani.
marně
bily
hlavou
Sověty
o zeď
Ladožskému jezeru se táhne ta část
Od Stalingradu až
německé fronty, která byla doposud pasivní a měla za úk"!
bránit se s minimálními silami na místě, zatím co na jihu zrá
lo rozhodnutí. I tento nesnadný úkol splnily německé armády
dokonale. O jejich pevnou hráz se tříštil sovětský příboj v bit
vách u Voroneže. Orelu a1Kalugy.
Snad největší zkouškou však byly čtyři obranné bitvy,
svedené u Rževa, z nichž poslední trvala od 30. července do
konce záři. Ržev je pro bolševiky důležitý, poněvadž i tu ovlá
dají Němci tok Volhy právě v místech, kde začíná její splavnost. Zde chtěl nepřítel prolomit stůj co stůj, aby pronikl mezi
Smolensk a Vitebsk a pak obchvatem, vedeným ke Kyjevu, vy
vrátil jižní úsek německé fronty a obrátil v niveč všechny úspě
chy, kterých Němci letos dobyli. Rževský úsek má velmi do
bré železniční spojení s Moskvou a proto i možnost běžné záso
bovat početné útočící sovětské sbory. Čtvrt milionu mrtvých,
2000 pancířů a 600 letounů tu Sovětští obětovali, ale ani tyto
hekatomby jim nepomohly a německá obrana odolala. Když
se pak začátkem října bolševici ještě pokusili o útok dále ra
sever, mezi Rževem a Ostaškovem, podařil se německému le
tectvu vzácný úspěch: nepřetržitými nálety byl sovětský ná
stup tak rozbít, že chystaný útok vůbec nevyrazil.
Na pobřeží Finské zátoky je již přes rok odříznuto druhé
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PřflDmnostLnejvětší město Sovětského svazu Leningrad.
osvobození to
hoto Smilionového sídliště podnikli Sovětští už mnohé pokusy.
Ať chtěli jižně Ilmenského jezera přes Cholm prorazit na
Pskov, či po zatlačení německého předmostí na Volchovu pro
niknout do týlu oblehatelů na Krasnogvardějsk, vždy se jejich
útoky zhroutily. Začátkem října tohoto roku útočili bolševici
současně na jihovýchod od Brněnského jezera, podél jižních bře
hů Ladožského jezera a z Leningradu přes Něvu. I tento po
slední nápor se utopil v krvi 40.000 mrtvých a 100.000 raně
ných bolševiků. Zbývající německo-finská fronta, přetínající Viborskou a Olooěekou šíji a probíhajicí od severního břehu Oněžského jezera na severozápad a pak podél bývalé sovětsko-fin,
Petsamu, je jen řidce obsazeným systémem
ské hranice až
samostatných tvrzí v pralese a v močálech, o které se svádějí
úporné boje.
Rozhodnuto,

s kým

jde

generál
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Přehlědneme-H celkové výsledky tažení na východní fron
tě, je zvláště nápadné, že německé vedení nikdy nevyhledávalo
prestižní úspěchy, ale soustavně vyvracelo kořeny nepřátelské
dobytí jižních území So
síly. Námaha, vynaložená spojenci
větského svazu, byla by jistě vystačila i
dobytí Moskvy a
Leningradu. Ztráta obilnic a nafty však na bolševiky dolehne
více a držení velkoměst jim brzy bude osudnou přítěží. Ukáže
se, že bylo mylné přeceňovat jak nekonečnost ruského prosto
ru, tak i výkonnost jeho průmyslu a nevyčerpatelnost lidského
materiálu.
povalení bolševického Ruska není zapotřebí po
Vladivostoku. I letmý pohled na ma
stoupit od Přemyslu až
pu ukáže, že cenný, hustě osídlený prostor je na východě zhru
ba ohraničen čarou Rostov—Gorkij—Leningrad.
Z úrodné čer
né země dnes bolševikům zbývá jen nepatrná část, úzký pruh,
táhnoucí se od Stalingradu podél Volhy
Saratovu, Kujbyševu
jižním výběžkům Uralu. Když i v dobách mírových
a dále
dokázali bolševici nechat miliony svých občanů pomřít hladem,
bude po ztrátě obilnic ještě hůře. Podle slov Stalinových ztratil
Svaz 800 milionů pudů roční produkce chlebovin, tedy asi po
lovinu, 70 proč. cukrovky, 65 proč. výroby tuků, 50 procent do
bytka a 66 proč. vepřů, tedy asi dvě třetiny své vyživovací zá
kladny.
Získat prostor znamená ve válce získat i čas. Pro válku
i pro hospodářství pak jsou komunikace klíčem
prostoru. Při
oceňování železniční sítě sovětského Ruska zjistíme, že její
hustoty rychle ubývá od západu
východu a spočítáme-li důle
žité trati, spojující jih se severem státu, uzříme, že z 11 těch.
to železnic mezi bývalou západní hranící Sovětského svazu a
Uralem, bylo ztraceno nebo německým postupem přerušeno
již 9 tratí.
Sovětský průmysl pozbyl větší části svých surovin. 70 proč.
železných rud, přes polovinu hliníku, valná část manganu a
skoro všechno uhlí, schopné koksováni, je v německých rukou.
Mnoho se v poslední době na nepřátelské straně namluvilo
O výkonnosti tajemného průmyslu na Urale a v Kuzněcké pán
vi. Nutno vědět, že uhelné doly jsou tu na 2 až 3000 km vzdá
leny od lóžisk rudy, což výrobu nesmírně ztěžuje. A co se so
větských výrobních statistik týče, patří do kategorie Potěmkinových vesnic.
Kyjevský, charkovský a rostovský průmysl měl být při
Často
bolševickém ústupu evakuován a obnoven za Uralem.
väak jen s tím výsledkem, že Němci nalezli při svém postupu
jeho stroje pohozené u tratí několik kilometrů dále na východ.
Postavení nových továren bude velmi obtížné i proto, že výroba
cementu a cihel byla soustředěna na Ukrajině. Ke všemu při
stoupí citelný nedostatek dělnictva. Nově stavěné pancéřové
brigády odssály ze závodů většinu odborných pracovníků.
-—•
V sovětském Rusku také nebylo luxusního průmyslu, jehož za
stavením by se přebytečné síly uvolnily. Ke všemu se mají
podle zachycených rozkazů zbrojní závody postarati i o vlastní
vyživovací základny, aby dělnictvo mělo co jíst. Zde sovětské
úsilí už zjevně dospělo
hranicím nemožného.
I když lidské životy se u bolševiků nikdy nevážily a vrchní
velení je bez lítosti v masách obětovalo, není zdroj lidí nijak
nevyčerpatelný. Podle statistiky z roku 1938 mělo mít sovět
ské Rusko 180 milionů obyvatelů, ale předcházející sčítání z r.
1937 bylo zrušeno asi proto, že vykazovalo pokles počtu oby
vatelstva. Patrně je tedy číslice 180 milionů přehnaná. Oku
pované území má 90 milionů obyvatelů a ztráty sovětské armá
dy na mrtvých, zajatých a invalidech možno vyčíslit asi 10 mi
liony mužů. Lidsky reservoár bolševiků se tudíž ztenčil na 60,
v nejlepším případě na 80 milionů Udí, z nichž většina jsou za
ostalí Asiaté, jejichž inteligence na ovládání moderních váleč
ných strojů nestačí. Ale i tyto lidi čím dále tím více bude vysi

lovat hlad. Proti nim válčí evropské státy se 150 miliony oby
vatel, jejichž půda a průmysl jsou válkou skoro nedotčeny.
Žádná anglická či americká pomoc, byť sebe vydatnější,
nemůže už ohromné sovětské ztráty na lidech, potravinách a
Ostatně Spojené státy dostály
válečném průmyslu vyrovnat.
své dodávkové povinnosti jen zčásti a zdá se, že dále nehodlají
do sovětského Ruska dovážet. Bolševický kolos je podle všech
příznaků smrtelně raněn. Jednou se náhle zhroutí.

poznámky
Česká

mládež

na říšské

vysoké

školy

Ve chvíli, kdy bylo povoleno českým studentům zahájitl
studium na vysokých školách v Říši. otevřely se naší inte
ligenci nové obzory a nové možnosti. Dříve bývalo studium
na vysokých školách v Německu privilegiem českých synků
ze zámožnějších rodin, jež mohly nésti náklady s takovým
studiem spojené. Studenti z chudších vrstev mohli dříve jen
suiti o tom, jak mnoho by získali pro své příští povoláni
i pro svůj duševní rozvoj studiem na říšských vysokých ško
lách. Většinou však zůstávalo při pouhých snech. A nyní
dovršení a pro
mají čeští studenti jedinečnou příležitost
hloubení svého vzdělání. A mají ji všichni schopní čeští
studenti, bez rozdílu sociálních poměrů. Výnos pana říšského
protektora jim zabezpečuje všechny hmotné i morální vý
hody, jichž se dostává studentstvu německému. Je to velko
trvalé
myslné rozhodnutí, jež zavazuje českou inteligenci
vděčnosti. Mladým českým lidem se tím otvírají brány
lepší
existenci.
Plným právem řekl ve své poslední řeči státní tajemník
-Gruppenführer
. H. Frank: »Čeští studenti při tom ne
pochodí se zřetelem na své budoucí úkoly hůře, nežli pod
svými bývalými svobodozednářskými
profesory
v dobách
republiky.« Vědecká i pedagogická úroveň německých vy
sokých škol je odedávna vynikající. Schopný student tu získá
vedle vědomostí, jež potřebuje pro své povolání, také širší
rozhled. Pozná nové methody duševní práce, do kterých by
nevnikl, kdyby zůstal idylicky sedět doma za pecí. Vedle
vzdělání si osvojí kladný
všech předpokladů předepsaného
současnému kulturnímu dění. Ať už bude studovat
postoj
lékařství nebo techniku, lesnictví nebo zemědělství, ořírodní
vědy nebo hornictví, národní hospodářství
nebo pojišťovací
matematiku, výtvarné umění nebo hudbu, získá nejen pří
slušnou míru odborných vědomostí, ale zároveň také ne
docenitelný duševní tréning, který mu usnadní na základě
školských vědomostí úspěšnou životní praxi. Velikou cenu
má také fakt, že při studiu na německých vysokých školách
odstínů
si osvojí znalost německé řeči až do nejjemnějších
odborné literatuře ně
odborné mluvy. Tím získává klíč
může trvale sledovali nové
mecké. A jejím prostřednictvím
objevy a methody ve všech oborech kulturního dění.
Mnohý velký spisovatel, jehož jméno je pýchou a slávou
české literatury, získal přehled o světové literatuře jen z ně
meckých překladů. Můžeme tu jmenovali Otakara Březinu,
který pilně studoval velké německé mystické básníky a který
znal na příklad celou tisíciletou filosofickou literaturu indic
kou jen z německých překladů. Mnohý český badatel vděčí
za své vědomosti a za svůj široký obzor jen tomu, že sou
stavně sleduje odbornou německou literaturu.
Kdybychom
chtěli sestavit! seznam představitelů
našeho umění a naší
vědy. kteří začínali svou úspěšnou dráhu na německých vy
sokých školách, byl by to dlouhý řetěz jmen — a našil
bychom v něm největší české umělce a učence.
A v jejích stopách může nyní jiti každý schopný český
student, bez rozdílu majetkových poměrů. Je to jedinečná
příležitost, pro kterou bychom marně hledali obdobu v době,
kdy se pěstovala tak zvaná demokratická
kultura, jež se
frázemi tam, kde nacionálni so
spokojila blahosklonnými
cialismus zná jen činy.
A ještě jednu výhodu bude miti studium české mládeže
na říšských vysokých školách: Naše inteligence se biíže se
známí s nacionálně socialistickou literaturou. A vedle odbor
ných vědomostí si osvojí větší dávku objektivity. Vyklouzne
z dětských střevíčků maloměšfáctví, jež dosud občas klapou
v našem kulturním životě. Vystůně se z následků šovinis
tických předsudků a jiných dětských nemocí. Unikne uhran
čivému vlivu zednářství, jež kdysi nenápadně ovládalo naše
české školství. Až se mladí čeští lidé po dokončení studií
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vrátí do svých domovů, budou představovali
zdravou inteli
genci, inteligenci s pevnou páteří. Mladí lidé pak radikálně
zúčtují s posledními zbytky senilních šeptalů, kteří si někde
V šeru za pecí hrají na Delfskou věštírnu.
Rudolf Hudec.
^
Duch zajisté pohotov
jest, ale tělo mdlé
Citací tohoto místa z evangelia upozornil v nedávné své
velké řeči říšský maršál na důležitou skutečnost, s níž nutno
počítat při pořádání lidských vztahů, na skutečnost, která
vyvstane, jakmile z oblasti teorie vstoupíme na půdu denní
praxe. Jde o pochopení překážek, působených tím, že při
řízeni lidské společnosti nemáme co činiti jen s dokonalými,
duševně připravenými a všestranné ukázněnými jednotlivci,
nýbrž že nutno přihlédnouti i
slabostem drobného nepri
krášleného lidského tvora. Říšský maršál použil výše uvede
ného citátu v souvislosti s předpisy řízeného hospodářství,
zejména v oboru vyživovacím, ale jde o poznatek širšího vý
znamu, s nímž nutno počítali všude tam, kde jednotlivec v,
zájmu celku má býti sebe méně omezen.
Nesetkali jsme se ještě s nikým, kdo by neuznával na př.
že při omezeném
naprostou správnost teoretické zásady,
množství vyživovacích prostředků nutno provésti přesné a
důsledné rozdělení tak, aby se dostalo na všechny. Zde tedy
duch jest naprosto pohotov, ale v praxi zasáhne neukázněná
přirozenost jednotlivcova
poruchám.
Proti nim
a dojde
nutno jistě postupovali co nejostřeji tam, kde zištný jedinec
chce na válce zbohatnouti a co nejvýchovněji tam, kde drob
ný občan chtěl by povolovali jen fysické snaze po nad lep
šení. Po této stránce zejména nelze připustili, aby shánění
kde jaké výhody se stalo jakousi módou a měřítkem životní
průbojnosti. Shovívavé, ale jistě působivé zrcadlo takovéto
honby za nadlepšením viděli jsme v malé scéně známého
říšského filmu »Velká láska«, kde nesmělý ctitel chce se za
vděčili hrdince filmu balíčkem pravé kávy.
Myslící člověk považuje zá pochopitelné, že válka, v níž
Šijeme, přinese mnohde těžké starosti. Dolehne-li však sta
rost v praxi právě na něho přímo, af již ve formě změny pů
sobiště, bydliště, druhu práce a podobně, snadno podléhá i přes
připravenost ducha slabé lidské přirozenosti
a projevuje
nvoji starost na venek tím, že si postěžuje. I s tím musí pospo
litost počítati, jak dovodil v jednom ze svých významných
úvodníků říšaký ministr dr. Goebbels v týdeníku Das Reich.
Takový slabý jednotlivec není ještě nepřítelem pospolitosti,
a okolí, ani vedení nečinilo by dobře, kdyby jeho starost
chtělo popírali nebo zneuznávcati. Naopak budiž v takových
případech čestnou povinností těch, na nichž nic požadováno
nebylo, aby tím více si vážili svého postavení a hleděli ma
lým dobrovolným ústupkem nebo přispěním pomoci veřej
ným orgánům při obstarávání nezbytných potřeb celku.
Vedoucí říšští státníci neupozorňuj! na tyto okolnosti snad
proto, aby byla omlouvána lidská slabost, nýbrž na důkaz
toho, jak i po této stránce reálně posuzují řadového člo
věka a s jakým pochopením chtí jeho slabosti léčili. Nemluví
0 ideálech u zeleného stolu, jak činívali dřívější hlasatelé re
forem, nýbrž vycházejí ze znalosti nezkrášleného
drobného
jednotlivce,
němuž mluví jeho řečí a jehož tím posilují
výkonům nikdy nevídaným.
J. Kliment.
•
Dante a říšská myšlenka
1
Vydáním politického spisu nesmrtelného
italského bás
níka Dante Alighieri: O jediné vládě, získává český čtenář
dvojí závažné poučení: nabývá přímého vhledu do středově
kého způsobu myšlení a — což je důležitější — dostává do
ruky neklamný doklad o staleté tradici říšské myšlenky.
Methoda, kterou postupuje Dante v tomto traktátu, psaném
na začátku 14. století, odpovídá tehdejšímu způsobu myšlení,
pro něž byl citát z Písma nebo z uznaných autorit starově
důkazem
kých (zejména Aristotela a Vergila)
cennějším
správnosti než skutečné pozorování života. Byla to doba, kdy
celý křesťanský svět byl duchovně spjat jednotným světo
vým názorem, založeným na pevných dogmatech víry. Pro
dnešního člověka, žijícího v době, která také touží po novém
pevném řádu hmotném i duchovním, je jistě poučné si uvě
domit, že dnešní kausálně empirický způsob myšlení, jak se
vyvinul během posledních dvou století, není jediným mož
ným způsobem myšlení vůbec. Věřící křesťan viděl tehdy
přírodu a přirozenost zcela jinak, než člověk odchovaný mo
derní vědou: přirozené a rozumné bylo mu to, co je v sou
hlase s vůlí boží, co odpovídá přirozenému řádu věcí, dané

Idealismus tohoto způsobu myšleni
mu boží Prozřetelností.
novým vědeckým objevům,
nemohl sice vésti
jakými se
může chlubit rozmach přírodních věd v novověku, zato však
dával světu pevný, téměř statický duchovní řád. To ovšem
že bychom se dnes měli vracet do středověku,
neznamená,
jde jen o to si uvědomit, že mnohé z pravd, jež se v devate
náctém a na začátku století našeho zdály »věčné«, je dnes
nutno podrobit revisi.
Dante nepsal svůj spis o jediné monarchii, ovládané cí
sařem Svaté říše římské národa německého, jako abstraktní
utopii, vzdálenou životu. Byl to politický bojovník, který za
své ideály trpěl a musel o ně bojovat s nejsilnější duchovní
mocností své doby, s papežstvím. Je tudíž mnoho časového
tehdejší si
v jeho úvahách, oo lze pochopili jen ve vztahu
tuaci. Také jeho představa nositele Ríše, i když měl přímo
na mysli německého císaře (Heinricha VII. a později Ludwiga
von Bayern), týkala se spíše »národa římského« než němec
kého, takže italští vlastenci z doby Risorgimenta (na př. Maz
zini) v něm viděli předchůdce sjednocené Italie. Přes tuto
časovou podmíněnost Dantových úvah,
nimž byl popudem
neutěšený stav tehdejší Italie,
roztříštěné a vykořisťované
cizími mocnostmi, vyslovil v ní autor některé zásady, jež ne
pozbyly své platnosti ani po uplynutí šesti století. Je to pře
devším sama zásada
jediné
ústřední
moci, nadřa
zené jednotlivým územním státům světa (dnes bychom řekli:
Evropy). Autor
ní dospívá správnou úvahou o tom, že »rov
ný nad rovným nemá moci« a proto »jest třeba, aby tu byl
někdo třetí s vyšší pravomocí, který by dosahem svého prá
va mohl oběma poroučeli« (str. 56). Toto prosté, ale tak důle
žité poznání bylo zcela potvrzeno zkušeností naší doby, kdy
Ženevská liga, budovaná
rovnosti
na opačném principu
států, tak bídně zkrachovala.
a nezávislosti suverénních
politický problém poměru mezi mocí a
Také prastarý
spravedlností
řeší Dante, navázav na Aristotela, velmi roz
umným způsobem, když praví, že »čím je spravedlivý moc
nější, tím větší bude dosah spravedlnosti při jejím vykoná
vání« (str. 58). Nehlásá tedy ani mefistofelský cynismus, po
dle něhož »man hat Gewalt, so hat man Recht«, ani bezmoc
nedosažitelnou
lidskému úsilí.
spravedlnost,
nou abstraktní
nadvládě nad svě
S křesťanskou pokorou přiznává právo
tem tomu národu, který zvítězil nade všemi, kdož o ni zápa
sili a dovozuje, že se tak stalo podle úradku božího (viz II.
kn. kap. 8. a 9.). Velmi poučné je také sledovat Dantův my
šlenkový postup při dokazování správnosti zásady soustře
dění moci v jedněch
rukou
(dnes bychom řekli: vůdcovského principu).
Dante tu jasně praví, že »eo může být
vykonáno jedním, jest lépe, aby bylo vykonáno jedním, nežli
větším počtem« (viz I. kn. kap. 14.). Při tom však ho tato zá
sada rozumné ekonomie v užívání mocenských prostředků
nezavedla na zoeatí bezduchého centralismu, neboť si dobře
uvědomuje, že »mají totiž národy, království i města mezi
rozmanitými
sebou zvláštnosti, které je třeba usměrňovati
zákony« (str. 69.).
státům,
Myšlenka jediné Ríše, nadřazené
teritoriálním
kterou Dante hlásal, ač se jejímu uskutečnění stavělo tolik
překážek v cestu, již nezapadla. Znovu se s ní setkáváme
u německých romantiků a to právě v době, kdy se zdálo, že
je jí politická skutečnost nejméně příznivá, kdy pod tlakem
napoleonského
despotismu zanikla i formálně stará římská
Ríše národa německého. Tehdy němečtí vlastenci Josef Görres a Friedrich Schlegel se znovu dovolávají starého spisu
Dantova, aby svému národu připomněli říšskou myšlenku,
která jej činila slavným v minulosti. Bylo ovšem třeba dříve
vybudovat a zajistit německý národní stát, než se mohlo po
mýšlet na obnovu Ríše. V dnešním světovém zápolení se Dan
tova idea znovu objevuje,
ne již jako nedosažitelný ideál,
nýbrž jako činorodý princip, podle něhož chce Velkoněmecká říše budovat novou Evropu.
Předmluva doc. dr. Klimenta, pod názvem Dante a jeho
politické vyznání, jasným a obecně srozumitelným způsobem
uvádí českého čtenáře do okruhu Dantova myšlení. Přibli
žuje mu Dantovo pojetí říšské myšlenky zejména i tím, že
poukazuje na historické vztahy českého národa k Ríši a na
významnou úlohu, kterou hrál právě český panovu'
v říš
Prof. Jan M e r 11.
ském společenství.
^
5.000 km zemí Sovětů
Pan Roosevelt pořádá často ve zdech Bílého domu
nimž zve tamní novináře a vykládá jim u stolu,
andience,
jakých pokroků ve prospěch Spojených států bylo učiněno
na bojišti a nikterak neskrblí slovy, že vítězství jejich je

Přítomnosti
jisté. Nejinak si počíná muž za průlivem, mister Churchill
v Londýně. Ještě nedávno prohlásil: »S ulehčením pozná
vítězství, všechna ně
váme, že naše porážky jsou schody
mecká vítězství však schody
zániku.« Stačí vybratí tuto
Churchillovy argu
větu, abychom rozpoznali neskutečnost
hraničící téměř s fantastičností.
Jinak je tomu
mentace
říše. Zde nepotřebuje
u jejich nepřátel, u Velkoněmecké
vrchní velitelství branné moci používat! method stolních
stratégů, ale má všechny prostředky, aby novináře přesvěd
čilo na místě samém. A tak zatím co američtí a angličtí
žurnalisté jsou informováni o »vítězství« na mapě, projíždějí
skupiny novinářů východním bojištěm.
Výpravy světových žurnalistů
na východní bojiště se
zúčastnil před časem šéfredaktor Antonín J. Kožíšek z Brna,
který své poznatky vyjádřil množstvím reportáží a knihou
»Moře bídy«. Před nedávném se vrátila z cesty osvobozenou
Ukrajinou skupina českých novinářů, kterou vedli podplu
kovník Menschik, ze štábu zmocněnce branné moci, a ve
doucí skupiny Tisk u říšského protektora,
vládní rada
Wolfram von Wolmar. načež brzy poté odjela na tutéž cestu
skupina dělníků a sedláků, vedená min. E. Moravcem. Cesta
poznáni východním bojištěm vedla české novináře přes Ivqv,
Kyjev, Charkov, Melitopol a Simferopol do Sevastopol u a
přes Dněpropetrovsk
a Oděsu zpět do Prahy. Své otřásající
dojmy vylíčili čeští novináři čtenářům mnoha články a při
pravili mimo to
tisku knihu reportáží.
Podplukovník
Menschik závažnými slovy vyjádřil své
poznáni v »Brünner Tagblatt« a netají se tím, že českému
národu byly ušetřeny Adolfem Hitlerem a krvavou obětí
německých vojáků trpké zkušenosti s bolševismem. Jakého
rozsahu, to nejlépe mohou říci sami novináři. Vládní rada
Wolfram von Wolmar napsal řadu zajímavých
reportáží,
svůj dojem z cesty vý
kterými všestranně charakterisuje
chodním bojištěm. »Na každé stanici se odehrávají
srdcervoucí výjevy,« píše. »Ženy, děti, starci leží za noci blízko
nádraží na několika kouscích svého skrovného majetku. Ce
kají na vlak. V nákladním vagoně pak sedí namačkáni na
malé prostoře, oblečeni v hadry a obklopeni odporným zá
pachem. Čeští novináři, kteří jedou s námi, se tu setkali
s Cechem, jehož otec pocházel z Chrudimě. Pravil, že všichni
Němci a Češi byli donuceni sloužit v rudé armádě.« Pan
vládni rada Wolfram v jiném článku vypráví, že on sám
měl na dojmy bohatý zážitek na malé typicky ruské želez
niční stanici Saizova na trati mezi Charkovem a Simferopolem. Naproti staniční budově na druhé straně stála ubohá
bouda z uplácané hlíny. Před vchodem naříkalo
několik
dětí. Zašel s dvěma našimi novináři
boudě. Uvnitř vstou
pili do dvou maličkých místností. »Naskytl se nám zde stej
ný obrázek,« pokračuje pan vedoucí skupiny Tisk u říšského
protektora, »jaký jsme už viděli v dělnických čtvrtích ky
jevských a představovaly něco hrozně bídného. Potom otevřel
Ukrajinec skleněné dveře a zjevil se nám,
našemu velkému
překvapení, kousek domova. Němcova světnice! Cista postel,
přikrytá ozdobnou pokrývkou, stůl s deskou zakrytou vos
kovaným plátnem, skříň se zrcadlem a na zdech visely
Dr.
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Upřímná a nabádavá kniha, napsaná z opravdové
úzkosti duše nad osudem národa. Chce vysvětliti
lidu, v čem je nové evangelium práce, nové spole
čenství Ríše, a uspíšili naše zrání pro nové poměry.
Kart.
30.—.

Nakladatelství

obrázky z Německa. Okenní výplně zdobily květiny. Ob»
čeští novináři,
kteří mne provázeli,
zkoprněli
údivem.«
V jiném poutavém článku je popisován rozhovor s jistým
důstojníkem
generálního štábu, který jel na svém vozidle
vyššímu velitelství. Najednou za ním v nízkém letu za
hučely čtyři sovětské stíhačky. Vůz okamžitě zastavil, dů
stojník a řidič vyskočili ven, aby se ukryli.
největšímu
údivu sovětské stíhačky je nespatřily. Zato se vrhly jaké
zběsilé na kolonu, která se pohybovala za pahorkem. Byli
ohromeni. Stíhačky nenapadly svými palubními zbraněmi
německou kolonu, ale kolonu sovětských zajatců, která po
chodovala do zázemí. Na sto jich leželo okolo mrtvých nebe
zraněných. Pan vládní rada upozorňuje, že vedle těchto ne
lidských zločinů bledne skutečnost, že se Sověty nestyděly
zbudoval polní postavení na ruském hřbitově hrdinů z krym
ské války a nerozpakovaly se vyhrabat zákopy pro střele*
mezi hroby hrdinů. V jiném článku velmi působivě vypra
vuje, jak Sověty zahrabaly střelce v plechové krabici d*
země, aby zezadu odstřeloval oddíly. Jistý major M. se vy
jádřil: »To zde na východě není žádná válka, jakou sku
teční vojáci znají, ale je to boj s masou podsvětí, s hor
dami a bandami, které vyseávaly po celá desítiletí jednu
zemí, aby se organisovaly a
z největších
a nejbohatších
mohly jako moderní Bžingischán přepadnouti
svět.« Na
jiném místě je líčení o vrchu Inkermannu, kde bezcitní bol
ševici vyhodili do povětří velký lazaret a pohřbili tak
v ssutinách mnoho raněných a .1.500 žen a dětí. Mohutné
dojmy, které si přivezli naši novináři, jsou líčeny v obšír
ných reportážích. Ale i tam. kdy je vidět stopy války a ni
čeni. lze všude také pozorovat německou obnovovací a vý
stavnou práci. Na budování nové Ukrajiny pomáhá i místní
obyvatelstvo. Dobře to líčí jiný český novinář: »Je to ohro
mující země, ta Ukrajina. Tři dny jede už náš rychlík neko
nečnou široširou rovinou přeúrodné černé země. Je to skoro
jako na moři. Od obzoru
obzoru, kam se podíváš, po hodiny
a hodiny, po celé dny, jeden a tentýž obraz.« Jinde jeden
polský dělník postavil výpravě anténu, aby se mohly po
slouchat zprávy vrchního
velitelství branné moci. Tento
dělník se podstatně lišil od svých ostatních polských druhů.
Byl dobře obut ve vysokých botách, měl čisté vyspravené
šaty, byl pořádně umyt a hladce oholen. Byl totiž dva roky
v německém zajetí. Smál se a pravil, že tady doma se mu
teď nelíbí, raději by šel zase někam do ftíše na práci. V Char
kově v Miranosické ulici byla budova GPU s rozsáhlým
vězením, jehož větší polovina je v ssutinách. Toto vězení,
v němž bylo uvězněno přes tisíc lidí, bolševici před svým
odchodem z města zčásti zapálili, zčásti vyhodili do vzduchu.
Vězně ponechali jejich osudu. Jak obyvatelé této ulice vy
právěli, ozýval se ze zřícenin po tři dny úpěnlivý nářek
Taková jest ve skutečnosti kultura Sovětů, kterou chtěly
rozšířit do všech zemí Evropy, chystaným přepadem civilisovaného světa. Dnes i sovětský dělník poznává, jak vyhlíží
pravý život a učí se od Evropy tomu, oč byl po 25 let při
půdě a lásku
práci.
praven: poznávat lásku
Bohuslav Harvánek.
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A
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O šířce evropské cesty, o zarostlé národní pěšince
a nejvíce o této válce pojednává tato aktuální poli
tická knížka. Objasňuje českému člověku vše, i to,
co snad sám neřád přiznává. Jen ten, kdo se nebojí
skutečnosti, může žít jejím přesvědčením.
Brož.
M
15.—.
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