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Chvalkovskf:
Vyslanec
dr.František
Před pěti lety
23. listopadu 1938 bylo v předběžných poradách vlády, poslanců a senátorů tehdejšího Ná
rodního shromáždění dosaženo naprosté dohody o
osobě kandidáta presidentství. Při volbě, která se ko
nala právě za týden po
tom dne 30. listopadu, ve
společné slavnostní schů
zi poslanecké sněmovny
a senátu zvolen byl teh
dejší president nejvyššího správního soudu Dr.
Emil H á c h a jedno
myslně presidentem.
Nejvyšší náš soudce se
stal — je tomu pět let —
hlavou státu.
Ani Masarykovi, o Be
nešově volbě nemluvě,
nepodařilo se nikdy, přes
nejusilovnější snahy jeho
stoupenců docíliti tako
vého volebního výsledku.
Hácha, na rozdíl od
svých předchůdců, o pre
sidentství nikdy se neucházel. Nepotřeboval
také žádné propagandy.
Zvolenbyl pro svůj čistý
štít, pro své věděni, pro
svou spravedlnost, pro
dobrotu svého srdce a v
neposlednířadě pro svoji
tichou, ale horoucí lásku
národu a rodné zemi.
Věděl dobře, jaké dědictví ho čeká a nedělal si
žádných ilusí. Složil svůj presidentský slib klidným
hlasem soudce. Po Te Deum v chrámě svátého Víta
doprovodil kardinál dr. Karel Kašpar, arcibiskup
pražský a primas český, nově zvoleného presidenta
do kaple svátého Václava.
Se slzami v očích políbildr. Hácha lebku svátého
našeho knížete, jenž před vice než tisíci lety pokusil
se ukázat Cechům cestu dohody s velkým národem
německým.

V těch smutných listopadových dnech před pěti
lety měl český národ jasně před očima jen zradu
spojenců.
Resignace Háchova předchůdce a jeho odlet do
ciziny zůstaly téměř bez
povšimnutí.Také fakt, že
dr. Beneš Háchovi jed
nomyslné volbě presiden
tem z Londýna gratulo
val, nevyvolal tehdy ko
mentářů.
Pro Háchu nebyl po
stup Benešových spojen
ců ani překvapením, ani
zklamáním. Jako soudce
byl zvyklý vážit jen fak
ta a důkazy. Neproroko
val a netvrdil, že všechno
předvídá. Ale nikdy se
netajil obavami, že jistá
část národa nezdá se miti
jiných starostí než jak
připravovat sobě i jiným
budoucnost — pokud
možno nejsvízelnější.
Švehla definoval jed
nou rozdíl mezi státní
kem a politikem tak, že
politik myslí v první řadě
na sebe a výsledek pří
štích voleb, kdežto stát
ník myslí v první řadě na
národ a osud příštích ge
nerací.
Ujmouti se president_ství za okolností, jaké byly u nás v roce 1938,nebylo
činem ctižádosti, ale gestem velikého vlastence.
Hácha nemyslil na sebe, ale na naše budoucí.Má
za sebou celý národ až na ty, kdož jsou kdykoli
ochotni obětovat životy — těch druhých.
Zachránil národ před dovršením mnichovské
katastrofy. Nemluvil o tom nikdy jako o své zásluze,
ftekl prostě: „Nezůstal jsem nic dlužen své povinnosti
svému národu.“

PíitonmosL^
válka

a

společnost

Emanuel Moravec:
Od

politiky

revoluci

"Prvá světová válka trvala celkem 1560dní. Tato válka,
XT které říkáme druhá světová, koncem října trvá již
1520dní. Tvorové s nasliněnou tužtičkou a prázdnou hla
vičkou čekají tedy v příštích čtyřiceti dinechnové vydání
událostí z listopadu 1918. Mnoho jsme už čtli, a ostatně
iáim jsem také tomu něco přidal, proč nejde nyní o repri8u 1914—18.Základní rozdíl třeba však zvláště zdůraznit.
V roce 1914srazily se politiky
dvou evropských bio(iků, v nichž vedly a proti sobě stály císařské Německo a
’Velká Britannie, která se cítila Německemohroženana svě
tových trzích a na oceánech.Obě politiky šly do války leh
komyslně,poněvadžspoléhaly,že veliké střetnutí se odbude
několika bitvami na souši a snad i na moři. Německá stra
tegie byla tehdy budována na válce krátké. Na západě
chtěla docílit rozhodnutí v šesti týdnech a na východě do
tři měsíců. Podobně počítali Francouzovy a Rusové, kteří
do vánoc 1914 chtěli diktovat mír v Běrlině a ve Wienu.
Prvé evropské střetnutí změnilo se proti všem odborným
předpokladům vojáků, národohospodářůa politiků ve vál
ku dlouhou. Z války států stala se válka národů. A tu se
odneslo z prvé světové války poučeni nad jiné vážné.
Dlouhá
lidské masy ve
válka radikalisuje
»tátech, kde není sociální spravedlnosti. Kde široké masy
už nalevo nestojí, dlouhá válka je tam pomalu zatlačuje.
Politický,režim v císařskémNěmecku stál mnohem pra
věji než v demokraciích.Ale na krajní pravici byl režim
carského Ruska. Bylo proto zcela přirozené, že revoluce
našla nejvíce živné půdy v největší reakci. Totální vál
ku totiž nejlépe
snášejí
režimy, které zřej
mě dbajíblaha
pracujícího
lidu. Bez ohledu,jak
vyhlížely šance, s matematickoupřesností v obou blocích za
eebou padaly vlády slabé podle poradí slabosti.V roce 1917
bylo zřejmé, že Německo čelí přesile. Snad už jsem po
věstný počítánímdivisi na frontách, ale jiného měřítka vá
lečné síly před čtvrt stoletím nebylo než pěší divise. Ne
existovaly divise pancéřové a mechanisované.Těsně před
Vzplanutímrevoluce v Rusku britský blok měl na evrop
ských a asijských frontách celkem 925 divisi, kterým čelilo
360 divisi bloku německého. Číslice mluvily ve prospěch
nepřítele Německa.V dubnu 1917měl o 165divisi více než
Německo se svými spojenci. To byla převaha 45% a přece
neodvrátila ruskou revoluci, která přešla v dalších osmi
měsících v revoluci bolševickou.
V každém zápase,který volá po obětech, pracující masy
Jsou schopnytoho největšího vypětí, cítí-li,že trpí pro lepší
příští. V minulé světové válce zašly celkem čtyři režimy:
ruský, turecký, rakouský a dynasticko-německý.Hlad měl
veliký podíl na vyčerpanosti císařského Německa a císařekého Rakouska, ale podstata zhroucení tkvěla v soustavě
státní, v režimu, který měl slabou vůli vládnout a při tom
staré panské choutky.
Po prvé světové válce v Německumnoho spisovatelůvo
jenských a politickýchzkoumalopříčinu německé porážky.
Na počátku ledna 1918americký vyslanec Page psal o po
měrech v Anglii Wilsonovi:„Zde obecně vládne špatná ná
lada v očekáváníněmecké ofensivy ve Francii. Jsou tu pře
svědčeni, že Němci se rozhodli celou svou vojenskou moc
obětovat za Paříž nebo Calais a že podniknouzoufalýpokus
bez ohledu na lidské oběti.“ V tomto dopise americký vy
slanec se zmiňuje o nepokojích
mezi britským
proletariátem.
Německý strategicky historik Hans
von Hentig situaci roku 1918 napsal: „Bez politických
vnitřních změn se nedala v Německu zvýšit vůle válce a
tím méně ji ostatnímu světu nebylo možné demonstrovat.

Statisíce obětovaly život za národ. Koruny však byly při
tom (u císaře a svazovýchknížat) velmi málo zasaženy.“
Dále psal v. Hentig: „Proti mechanickéválce mělo se užít
nové obranné taktiky, která při nejmenších ztrátách na li
dech a materiálu dovolovala pružné úhyby a protiúdery.“
Ještě něco.V desátém roce od bitvy na Sommě1916v hlav
ním městě vítěze prvé války světové táhlo smutné procesí
20.000bytostí.Nejprve beznozí,dále bezrucí,slepí a ti s „roz
bitou drštkou“, jak se sami zvali, poněvadž nikdo se jim
to říci neodvažoval.Táhli mlčky třídou boháčů ve Washing
tonu. Lidé smekali před touto legií bolesti a hrůzy. Na
pomník Washingtonůvpoložilivěnec s nápisem: „Washing
ton je naší nadějí“. Ale Washingtonbyl mrtev a dluhy zů
staly. Žádný z těchto válečných slepců,jak v. Henting dále
píše, nebyl tak slepý, aby pravou podstatu války neviděl.
To je ta nejhroznější forma porážky demokracie. „Bratry
jsou si v umírání. U zlata jsou jen páni a pacholci.“
Podíváme-li se na nepřátelský svět, vidíme tam dnes
stejné postavy a stejný podvod jako před čtvrt stoletím.
Tehdy lákaly německého občana kouzly „demokracie“.
Tento svět milionářů měl tehdy převahu nad světem
slabošskýchpanovníků v Němečku a v Rakousku. V této
válce u nepřítele milionáři zůstali. U nás není však panovníčků, není slabých,rachitických vlád, které se třásly před
dechem demokracie. Nacionálni socialismusnení politikou,
nýbrž revolucí,která zachránila z poníženíněmeckýnárod a
nyní zachraňuje před zánikem Evropu. Politika může dělat
kompromisy. Revoluce buď zvítězí nebo padá. Revoluce,
ab^odolala, musí však mít vládu, která jí je hodna, vládu
statečnou, před ničím neuhýbající. A tu má!
,
,
V prvé světové válce posloupnostpolitické soudržnosti
a
válečné odolnostivyhlížela takto: Rusko,Turecko, Rakous
ko, Francie, Anglie,Spojenéstáty. Dnes je trochu jiná: Místo
Ruska zaujala Francie. Místo Turecka Italie. Řada politické
a tím válečné odolnostivyhlíží nyní takto: Francie, Italie,
Sovětskýsvaz (třeba že útočí), Spojenéstáty, Anglie,Velkoněmecká říše s Japonskem. Role se vystřídaly. Kde ve vá
lečné odolnostiza prvé světové války stály Anglie se Spoje
nými státy, tam jsou nyní Velkoněmeckáříše a Japonsko je
diné proto, že zůstaly ideově nad ostatní silnější, poněvadž
jsou lidovější ve smyslu obětavé kázně.
Prvá válka světová ukázala, že dlouhýzápas radikalisuje
pracující masy, které bedhvě pátrají po smyslu všechsvých
strádání. Co vidíme u nepřítele? Stalin utíká od hesla ko
munistickérevoluce.Co před dvacetipěti lety potíral, to nyní
zavádí. Byl proti patriotismu. Dnes u něho Petr Veliký po
malu zastiňuje Lenina. Byl proti důstojnickému stavu. Za
jatým důstojníkům kdysi bolševici přibíjeli nárameníky
s hodností hřeby do ramen. Dnes na vous stejné nárame
níky dal Stalin svému velitelskému sboru a sám se po
výšil na maršála. O náboženstvíse tam mluvilo jako o opiu
lidu. Dnes se náboženství v sovětském soustátí oprašuje.
Staří komunisté se ovšem v hrobě obracejí. V Sovětském
svazu se totiž jde lstivě odleva doprava. Podobný zjev
pozorujemev Anglii,kde po poslednírekonstrukci kabinetu
dostali převahu konservative!.Ve Spojených státech Roo
sevelt zřetelně opouští Nový úděl s přístinem socialismu
a dává se zcela vléci milionárskou klikou velkopodnikání
a velkoobchodu.Válka nese masy doleva, ale nepřátelské
vlády kormidlují zaslepenědoprava.
Jaký jed politickéhorozkladu se skrývá v kompromisech
s reakcí, ukázal nám smutný osud Italie, která před dvěma
desítiletími neprovedlarevolucido základu.Mussolinizůstal
trčel v půli cestě. Dal milost králi, aristokracii,Židům a bo
háčům. Od těchto lidí nikdy nemohl čekat shovívavost,
natož věrnost. Tyto vrstvy zařadilykdysi Napoleona,zradily
nyní Mussoliniho,ale nezradí Velkoněmeckouříši, nepodvedou už nacionálně-socialistickourevoluci. Nemohou!
Až jednou se bude psát historie této druhé světovéválky,
bude v ní zajisté podtrženo, že za ní v Evropě V elkonejsocialisněmecká
říše představovala
t i.čt ě j š í s t á t, od něhož se Anglie i Spojené státy učily
.
a jejž Sovětský svaz zdaleka nedostihl v péči o pracující
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lid. Némec se stal proto přesvědčeným nacionálním socia
listou, poněvadž po roce 1918 poznal, za leta strašných strá
dání, co jsou to „demokracie“ i „komunismus“.
Nacionálni socialismus není laciným politickým progra
mem, na který Se snad dal bláhový německý národ nachy
tat. Němci vyrostli ve svém utrpení za prvé světové války
a za hanebného míru, který jim byl vnucen, jako bláhovým
zbožňovatelům demokracie po útěku slabošského panovníka.
Vyrostli v odhodlání a v politické kultuře. Rozeznávali
dobře všechny odstíny politického podvodu a proto dobře
zvážili, než Adolfa Hitlera na základě obecného, rovného a
tajného hlasovacího práva kvalifikovanou většinou zvolili
před desíti lety za hlavu státu. Tato vůle lidu byla strašně
ztvrdlá sérií patnáctiletých zklamání s demokracií a s ko
munismem.
Německému nacionálnímu socialistovi nešlo o osobní pro
spěch, když se přiznal
Adolfu Hitlerovi. Nacionalismus
byl těmto lidem pouze vyznáním společné povinnosti, tme
lem celonárodní revoluce, která měla přinést německému
národu a německé usouzené zemi novou lepší budoucnost.
Jedinec není nic. vše je celek. Toto heslo nacionálně-socialistické revoluce bylo opakem hesla západních demokracií,
jež zdánlivými právy bláhové jednotlivce lákaly do svých
sítí.
V letech 1914—1918 zápasily spolu politiky. V letech
1989—1943 bije sespolitikou
kapitalisticko-sovětskou
nacionálně-socialistická revoluce.
V prvé světové válce
Německo stálo politicky na pravici. V této světové válce je
na levici. V prvé světové válce demokracie představovaly
Evropě politický pokrok. Dnes jsou politickou reakcí. Před
tvrt stoletím Němce jako Angličany vedl v boji prospěch.
Dnes Němci svití na cestu víra revolucionáře. Proto jsem
tuto úvahu místo „Od politiky
revoluci“ mohl také na
zvat: „Od zájmů víře“.
dvě

války

T)r. Rudolf Procházka:
Historie

se

neopakuje

Rozdíl
dvou
válečných
podzimů
1918-1943
T)nblížil se znovu listopad. Již pátý
léto
druhé
velké
v
JL
válce, kterou je prožívat! jedné generaci. Zcela zvlášt
ní náš osud v dějinách. Říkáme druhá válka světová není
a
tedy divu, že v pátém roce se hledají analogie první,
kte
s
rá tímto rekordnim datem končila. Ale af jsou
jakékoliv
motivy za takovým srovnáváním, ať únava či tendence,
treba si zavčas uvědomit, že všechny analogie jsou pouhé
hterarní hříčky, bez jakéhokoliv vědeckého podkladu. S hle
diska vědy historické naopak platí, že historické děje jsou
samou svou povahou jedinečné, podle definice se neopa
kuji. Právě to, že se^neopakují, činí je historickými, památ
nými a pamětihodnými. A naopak, co
se opakuje a co, jak
lze vysledovat, s určitou pravidelností
se opakuje, stává
se obecným a jeví se podrobeno přírodnímu zákonu. Tak
rozlišujeme methodicky právě dvoje základní vědecké
po
znání, dvojí vědní nazírání, historické
přírodovědecké.
a
Dějiny a přírodověda vznikají původně
tohoto dvojího
lidského způsobu nazírání na věci, nikoli z rozličného před
z
mětu poznáni. Ovšem, že jisté věci se hodí spíše historické
mu zkoumání, jiné spíše přírodovědeckému. Ale právě proto
se mefhody nesmějí plést. Historie se tedy zpravidla ne
opakuje.
V íomío Pří Padě dvou „světových válek
jediné ge
neraci".„ nutí nás však odstup 25 let, který jsme vzatím nabyli,
přímo tomu, abychom, co prožíváme nyní, počítali dohromady s dějem předcházejícím a nemluvili vůbec
dvou
válkách, nýbrž jen o dvou fázích, z nichž nynější jeoovšem
podstatně pokročilejší. Je třeba si uvědomit, že vlastně te

plnému rozvinutí opravdové vál
prve teď se dostáváme
ky světové, která začala v roce 1914 a vstoupí tudíž záhy
do svého 30. roku trvání - po přestávce ovšem asi 20 let.
Podobné přestávky zná však také už „první třicetiletá váb
ka" z let 1Ó18-1648. Je vidět, pustíme-li se jednou do ta
kovéto literatury, nebude toho konce. Přestávka ve válce,
kterou jsme prožili od roku 1919 do roku 1939,byla opravdu
jen velmi relativní a její provisorium bylo předvídáno nej
výš odpovědnými, činiteli. Byl to sám Clemenceau, který
míru versailleskému prohlásil, že se bude bojovat dále
jinými prostředky (a Raymond Pomcarée použil jich pak
záhy velmi nevyběravě). 2e se tak dříve či později vrátíme
opět v plném rozsahu i těm původním prostředkům vá
lečným z krve a železa a s veškerou příslušnou. modernisací, bylo třeba očekávat.
První válka světová z let 1914-1918 (počítáno jen do
příměří z 11. listopadu) byla tedy vlastně pouhá předehra,
nezasluhující ještě v plném slova smyslu jména „světová".
Tím méně dalo se tu ještě mluvit o světové revoluci. Zato
zaslouží obojího názvu již dnes její pokračování. Tenkrát
šlo ve věci o válku evropskou. Protagonisty byly Francie
a carské Rusko s britským impériem a Itálií na jedné stra
ně, a Německo s Rakousko-Uherskem a Tureckem jako spo
jenci, na straně druhé. Spojené státy severoamerické a Ja
ponsko neúčastnily se ještě války ani dosti dlouho, ani dost
vážně a doopravdy.
Císařské Německo nebylo tenkrát ještě, jak dnes už je
patrno, na rozhodnou zkoušku sil evropských mocí ani ná
ležitě připraveno, ani vůbec dost vyspělé jako národ,
v plném vědomí vnitřní své jednoty a síly, jako stát a spo
lečnost. Německo nebylo hotové, ani státoprávně ani myšlen
kově, světovým názorem celého národa. Možno říci dokon
ce, že zkouška je zastihla v periodě vyloženého politického,
ideového i vojenského úpadku. Po době velkých osobností
Bismarcka, Molikeho přišla ubohá generace jejich závistníků a epigonů, pod vládou císaře slabocha, zatíženého to
mu ještě vědomím své méněcennosti. Proto válka byla taká
prohrána hned na počátku a vlekla-li se potom přesto ještě
celé 4 roky, íedy jen proto, že bylo možno trávit z ohrom
ných zásob 50 let míru a jedinečného hospodářského roz
machu vedoucího světového kontinentu. Již bitva na Mar
ně v září 1914přinesla rozhodnutí, které se nepodařilo zvrá
til ani pozdějšími vítězstvími, ani posledními zoufalými vel
kými útoky Ludendorffovými z jara a léta 1918.
Ale ve skutečnosti tálo válka nebyla ani tolik záležitostí
vojenskou, jako hospodářskou a politickou. A po té stránce
byli si západní spojenci od počátku vědomi své naprosté
převahy. Německo bylo předem odsouzeno se zadusit v těs
ném prostoru svého uzavřeného území, v tom malém,
„vlhkém trojúhelníku" svého Severního moře, které loďstvo
impéria kontrolovalo. Anglická blokáda byla tenkrát ještě
zbraní naprosto spolehlivou. Angličané sice po výsledku
rozšířili sami nejhorší povídky o smrtelném nebezpečí, do
něhož byli přivedeni německými ponorkami, ale bezohled
ná ponorková válka začala příliš pozdě a přinesla záhy
Angličanům očekávanou pomoc z Ameriky. Pak již byla věc
nesporná. Vražedné smyčka hladovění vykonala své dílo
v německém zázemí. Zemědělská produkce Ríše klesala ra
pidně rok od roku a země tehdy při platném liberálním
hospodářském a sociálním řádu předem neměla podmínek,
aby z vlastních prostředků natrvalo uživila 70 milionů své
ho obyvatelstva a vydržela milionové armády na frontě.
Fronta byla rozhodujícího významu sice jen jedna, ale táhla
se v těsné nepřetržité linii v délce 700 km, po léta neměnné
zakleta v tupé, vyčerpávající válce materiálové. Tato situace
byla beznadějná. Armáda musila trpně čekat, až vystřílí
poslední munici - nebo útočit hlavou proti zdi, dokud ještě
zbývala chvíle. Odtud jinak nevysvěllitelná taktika němec
kého vojenského vedení v posledním roce.
Proč

Vilémovo

Německo

prohrálo

Základní, rozhodný moment nebyl tu však přece jen
hospodářský — blokáda, nýbrž politický
— vnitřní rozklad.

PtttDnmost^
Císařské N«raecko nebylo na tom uvnitř v podstatě lépe-, než
jeho uznaně úpadkoví spojenci, Rakousko-Uhersko a Tiilecko. Bylo se svým. monarchisticko-byiokiaticko-pailamentómím režimem, nesporně přežilé ve srovnání se svými zá
padními odípůmci.„Nemocný muž na Bosporu" a. „živoucí
mrtvola rakousko-uherské monarchia", zejména pak po- smrti
Františka Josefa v roce 1916, byly příznačné pro politický
osud Německa samotného,, jehož, široké vrstvy lidové cítily
UŽ přímo- živelně zaostalost a přežilost dosavadního útvaru
B- neměly žádné důvěry ve státní a válečné vedení.. Fakt
téměř všeobecné nespokojenosti, stranické neshody, obecné
nevole a rostoucíha zmatku nedal se zakrývat! v celé oblasti
ústředních mocnosti v průběhu válečných let. Podle obrazu,
který o tom celému světu podával říšský sněm a říšský tisk,
válce vůčihledě přibývalo,, bealilavost střídavých
nechuti
vřadi byla evidentní, císařská podpora vojenského vedení
stále lpochybnější. Přímý odpor pracujících, vrstev počal se
jevit -v bouáKvýcfa. stávkách,, kania nebyla už vědomě,
úmyslně zásobována. Docházela ke vzpourám a sabotážím.
A pratom otvírala nepřátelská propaganda těmto již vysí
leným, popuzeným a vlastní vládě nedůvěřujícím masám
svůdné perspektivY politického osvobození, třídního zrov
noprávnění, demokracie a. trvalého míru,, platné pro všechny.
Německo podlehlo, tak v podzimních dnech roku 1918spíše
své duševní únavě a vnitřní nespokojenosti, svému smi
o mezinárodní, politické a sociální demokracii, než vojen
skému tlaku nepřítele, který pnpravaval svou rozhodnou
ofensi vu teprve na rok 1919.
Oč-byl tenkrát svět ještě mladší ! Německo stalo se vlast
ně obětí obecného tehdejšího ilusionismu.. Evangelium Wilscnovo obracelo se v letech 1919—19:9na. celý svět, apelo
valo na všechny národy veliké' i malé a nechtělo ani roz
lišovat vítěze a poražené. Chtělo provést hluboko obrodu
celé generace. .Mělo pravodit ohromný pokrok celé lidské
společnosti, proměnit lidstva opravdu biblicky, tak, aby sil
ný a mocný žil pokojné podle zákona a práva vedle slabé
ho a malého, jako lev vedle beránka. Unavené národy
„první války světové", které během: celých desetiletí, deva
tenáctého: století odvykly drsným skutečnostem a samotné
mu tragickému pocitu života, podlehly po 4 letech nezvyklé
ho zápasu, plného těžkých obětí, hromadně této vidina — a
národ německý nacházel v ní pochopitelně (mír „bez anexí
a kontribucí")! sympatické výchcxtisko z. kříse:
Na počátku října vzal císař Vilém U. vedení z rukou
maršála Luďendorffa a povolal pacifistickou vládu Maxa
prince Badenského. Tato usnesia se hned 4. října, aby pre
sident Wilson byl požádán o zprostředkování míru*) na
podkladě programu čtrnácti bcdů, ohlášeného v kongresu
dne 8. ledna 1918.Jsou tu již u vesla všechny charakteristic
ké živly revoluce. Dekadentní aristokracie (Max von Ba
_
den), mezinárodní Židovstvo
(Rathenau), katolické centrum
(Erzberger), Německo, pokud vůbec ještě lze užít tohoto
souborného výrazu, vzdává se z mravní slabosti způsobená
rozkladem, z trvalých vnitřních bojů, stavějících stranu pro
ti straně, stav proti stavu, třídil proti třídě. Německo kapi
tuluje, poněvadž nachází současně výhodnou, jak se mu
zdá, alternativu v nabídce, j.áž ai. po celý rok se otevírá
a druhá strany a to právě odtud, kde je na sklonku boje
nejsilnější místo, rozhodující úloha, pravá role arbitrážní,
le Spojených států severoamerickÝch. Tou dobou je na
trvalém francouzském bojišti už na dva miliony plně vyibrojených a vycvičených Američanů, samostatně vedených
přímo luxusně všemi potrebami opatřených, zatím co ně
mecký pěšák už stojí sotva na nohou. Bylo to tedy jen lidské,
že taková vláda, jaká tou dobou se octla u moci, chopila se
* radostí nabídky presidenta, který ostatně, nejen jí samotné,
jevil se svrchovanou autoritou pro mír i válku. - Tím trpčí
bylo pak zklamání — a zase nejen v Německu — když
IWilson se pak v politickém utkání
Evropě objevil pouíiým politiokým kazatelem, snílkem, vkterý
se stal hříčkou
netu
ně:

Předpoklad kapUtiiaíní noty Andrásay-bo a liifevidaiSnítao kabi
Hamaschova, pmiž pak v zápětí. 27. října, císař Kašel doslov
nafcoosko-Cnhersko).

v rukou silných politických praktiků, kíacý aerasi ve své
vlastní zemi za sebou nic z toho, co tam představovalo sumu
jejích skutečných siL Qemenceau o nám riJeávsd,že mluví
jako Ježíš Kristus — což bylo z úst tohoto-Fsanoouza doko
nalým odsouzením. — Woodrow Wlsoft- rat»vtí na mírové
konferenci opravdu jen za. svou osobu a skutečnými vítězi
bylí ti, kteří po odzbrojení napaisle. .
všechnu moc
v rukou. A. využili jí„ pokud jí jen mohli ve vlastní konku
renci mezt-sebou, srovnat. Vláda německá lewíce;,která spo
léhala, ža budě v Paříži podepřena nebo aspoň připuštěna
jednání, musila přijmout mírovou. SErloarv»jako výsledek
debat samotných západních spojenců* jako- prostý diktát.
— Týž muž, který 9. listopadu vyhiásií aěmeckou revoluci
se stupňů říšského sněmu, Schaiáeraam-a*odsasrupii se slo
vy: „Nechť uschne ruka, která podepiš» tento ortel." Ale
ruka podpisu se- přece našla, a to sa- opakovalo pak znovu
a znovu, po cete- dlouhá léta poválečná politiky,, kdy tolik
nadějí bylo zmařeno, tolik příležitostí promeškáno* tolik slib
ných náběhů podniknuto — aby se vždy znovu, kleslo níž
a níže. nežil před tím. To byla ta léta opětozraných křísí
a věčné nejistoty, v nichž národy bylý- stravovány vracejí
cími. se. a stoupajícími horečkami, až ja-všecřtaiy opět znovu
pohltil, krvavý vír.
Ale právě proto bylo by dětinská hledat nyní v tomto
pokračování a vývoji světové války tyté* désje, které se
zběhly ve fázi. první,, podnikané jesa* v bejé * zkoušené
i v mim. bea zkušenosti, naivně, slepé. Tentokrát"právě pro
to, že také bojující jsou namnoze: tiž liefe»,bojsstj®se , docela
jinou připravou a přímo s vytěžením: pnávé všedí* těch zku
šeností,. kterých národy již před 95 lefcy
a rozhodně
se nebude opakovat to, co se tehdy aevnfpíeíiía: Tedy pře
devším: tentokrát, nebude kapitulace.
Přerod

Něm

a

Je nutno konstatovat, že vítězové války 1914—1918,svě
tové demokracie, promeškaly svou jadineenou. příležitost.
Německo v letech dvacátých tohoto století přicházelo, jako
osiá sfcřadovýohodní a jihovýchodní- ,
teprve- do vý
vojového stadia, v němž se mu společenské a státní zřízeni
evropsko-amerického západu jevilo- principiálrná pokroko
vým a vývojově přirozeným,, ba num-ým.,nevědělo nic lep
šího. Byfo by se přizpůsobila nové siíuwei i když vyžado
vala tesignecí a obětí, chtělo se jea dovědět* že- časem si
bude moci v tomto soužití také najiti místo, na něž nespor
ně, podle své vmtiní síly a hodnoty, podi» celé svá minu
losti i současných schopností duchovních i technických má
nárok. A není pochyby, že kdyby bylo na západě zejména
va francouzském sousedství, bylo našlo ftocht* opravdového
poroauméní — a také trochu pochopení- pro skutečný vývoj
světových poměrů, pro hodiny děpn, možno říci — bylo by
se v Evropě žilo dnes: podstatná snázaa-.— Ale. snad opravdu
není možno v dějinách ušetřit ty hekatomby, které se při
nášejí vždycky, při každé veiké smán» osudu. Nikdo ne
může opustit své místo dobrovolné a ponechat druhému
přednost z pouhého rozumu. A také. Francie za celých
těch aalet „přestávky" nenalezla dost odvahy, aby si přianaia svati slabost,, nebo správněji, aby reagovala na toto
poznání* jak bylo třeba a když konečné se už odhodlávala
couvat před propastí, bylo pozdě. — Je tedy třeba vždycky
napřed: se bít.
Německo nemohlo ovšem natrvalo a doopravdy přijmout
v. Evropě jiné místo nežli vůdčí a vývoj Evropy byl na
cesré. Ale všechny historické predpoklady určovaly je pro
tento vývoj organickou, pokojnou cestou dlouhého růstu.
Svatá říše- římská národa německého, byla ve středověku
spíše duchovní jednotou, opravdovou „svátou aliancí" stá
tů samostatných, spíše jakousi společností svobodných ná
rodů, než!i státem jednoho, který by panoval nad ostatní
mi. A ty bohaté federatívni- zkušenosti' různých státních to
rem, které v Německu pošly potom, bylý by mu rozhodně
užitku při mezinárodní politické práci ve dvacátém sto
letí.

PŕítrninosL^
Ale iaio -osElaibb aeimsíoupila po zkoušce sil první vál
ného amerického lidu o lom nic nevěděly a vědět nesměly.
President Roosevelt dovedl po té stránce také věru mistrov
ky světové a právě naopak třeba doznat, že západní vel
sky hrát s tou děimsitou ametickou demokracií a přenést ji
moci eí za :4s dkwaäaalésa potácení v „Labyxmi-umíru" mezi
pcímo vypěstovaly Německo nové, do
střemhlav od isolace přímo na opačný pól své politická
rokem .—9
stupnioe. Přesto nebyle by se mu patině podařilo .přimět
cela nové « jinak moderni, než jak si je bylo lze předaieviii
Američany, aby ,se znovu -ovali
ještě podle
z počátku století. StiEŠlh-á zkašenoEl
za Atlantickým oceá
porážky -a povHlmřmi'i»k3y fysické i mravní priitesla psrove
útoku. Po
nem, kdyby nebyl' nejprve vy.dráždil Japonce
liký a ještě mladý ve svém politickém rozvoji a sjednaoeni
tom již mohl zahájili válku proti Německu jako proti japon
raárod bkulačnou revtJ.ucl, zaltájenou pravým „Tfezriámým skému spojenci a soustředit značnou část branné moci Ame
riky zatím právě proti němu na bojišti evropském (pokud
vojínem" světové války, jak byl trefně nazván, neznámým
není třeba zvláštních předvolebních vnitropolitických ohle
vojínem, který vystoupil pro Němce živ z lé ohromné ano
dů, jako právě nyní) pod titulem zásady, že nejprve nutno
nymní masy ibojišť. Palčivou bolest své zkušenosti, která
vyřídili vždycky toho nejsilnějšího, aby vše ostatní byla
z dělníka « vojáka, •osožných, let udělala Jvůrcíbo pouílika
velkého Německa, Mcí Aidoll Hitler sám nevyrovnatelným
už přidáno.
způsobem v kanize^äw5ti.nKampf' a v plném slova .smyslu
Překvapení ještě větší přinesl však poválečný rozvoj
epochálmch výdedkú léto politiky jsme svědky všichni.
Ruska po stránce vnitrní i mezinárodni. Svaz sovětských
jako jeho dílo, představuje je
Nacionálm «,
socialistických republik vypadal podle své původní revo
luční iheorie i praxe naprosto beznárodně a antimilitaris
dinečné slcniř&emí
dvou největších myšlenek «loleli devatický. Jeho způsob života i boje jevil se naprosto jiný nežli
ienáctéto, myštenky národní a sociální,
netu
šené výbušné síly. Ä. apsávějako dílo muže lidu obraci se
u tradičních států a národních armád. Jediný cíl: osvobo
k německému národu s učením, kltvé
zení pracujících mas na celém světě měl byti dosažen revo
národní soaialhsiTvisis
je mu v siarné je>i»oirytoEsné povaze lo nejbldší a itejsroz- lučním převratem ve všech státech zevnitř,, stranickou agi
učeriim, které se tací s vyhroceným třídním bojem pod heslem „proletáři
umitelnější, co jen si možno představili.
eesiariTatelůne
větším
nežli
mužs býlí ja
všech zemí, spořte sel" Celá sevětomská politika byla re
«
stává
mu
voluce. Permanentní revolnoe — a co při lom bylo možná
kýkoli polifidfcý proprMEti,něčím přímo osudovým a nevy
hnutelným na jefeo dějinné -dráze, pravým jaábošenstvííct, více? Ale takový revoluční prinútivísmus nemohl se udržet
do nekonečna — když mimo očekáváni Leninovy nauky —ti
pramenem áivtä®®edvÄf a veliké víry..
Rusko zůstalo i pod jménem Sovětského svazu státem a lente
A s liirrtc Stekhluboce převychovaným, opravdu obro
stát vyrůstal stále především z ruské půdy a ruského lidu.
zeným Německem sréií «e zřejmě už vyžil® (po sedmi sto
Ale lhostejno, zda státem národním či m-ezinárodním, proletích nepřetržitě -siedevaně cesty slávy) Trancie ® na dog
matisum své khre-oenéTOvnováhy lpějira Anghe, klet® také letárským, v každém případě bylo sovětské Rusko státem se
všemi atributy státní moci, zejména policií a armádou. Dlou
už před -očimavšedh se- '-uchylujestále víc a viete éro náručí
své dospělé dcery, Sevesrú Ameriky. Tc býi® ovšem v rooe ho vystupovalo ovšem vysloveně pod Iváxí státu proletár
skeho, mezinárodního, fantamiokého stálu budoucnosti, je
důkladně změněná
4
1939siteraoe pröti
hož armáda je určena témuž nekonečnému boji, jako komu
A bojový rozmach německé síly - & skutečná slabost
nistická strana a její internaci onála. Ve skutečnosti prová
západních mocnosti — ukazují se tentokrát lakově, že Ně
dělo vsak i revoluční sovětské Rusko., zejména od konce
mecko dosahuje ihned v prvním roce války cílů, jež v první
válce světové zůsiaiy mu provždy odepřeny a které by mu let dvacátých, kdy státní moc se octla v rukou Josefa Sta
lina, lake už skutečnou politiku vnitřní i zahraniční, která
byly opatřily nyní, kdyby poměry byly jinak stejné, vítěz
byla podobnější politice ostatních velkých imperiál nich
ství rychlé -a snadné.
mocností, nešli se komu zdálo, politiku, která se na evrop
ském jevišti prováděla nejprve přes Ženevu, jenže jí chtěle
dvou pevni n s ký c h s o-npeřú
Nástup
a dovedlo v úmyslech i prostředcích před veřejnosti lépe
tajit.
Uplynule doba, .představující -čtvrt století, nezpůsobila
A tak zatím co při stahujícím .se světovém konfliktu obě
však jen zesíám uii rea nere a Anglie, nýbrž také statní ®mo
bez rozdílu se domnívaly, že pověstný kolos na hli
strany
Ruska,
vývoj,
který
podle
toho,
vývoj
censký
«
něných nohou se při zapletení do boje musí zhroutit nyní
co se jevilo mevemek,®f bezděčně či úmyslně, byl by nikde
spíše než kdykoli dříve — sovětské hospodářství bylo již
předem netušil. Amerika byla po první válce zachvácena
dávno zaměřeno na produkční výkony, které měly překo
Evropě
K
odporu
reakce
radikálním isoleckwusmem.
®z
nat Ameriku a speciálně (od roku 1933) na produkční vý
na zámordkou výpravia, ze které vyšla sama také velmi roz
kony v oboru hospodářství branného, které měly výslovně
čarována. JakiteÄá saplétETiído evropských -zakěiíostí bylo
překonat brannou produkci německou. Sovětský svaz při
od té doby
zakázáno a lato radikální -obnov®původní,
již zapomíoFiermústavní tradice Spojených státu zdála se tom počítal s nevyhnutelnou srážkou kapitalistických (nebo
dostupovat vTchoha právě teprve s úřadem
Dela- přímo kapitalistických a fašistický ch') velmocí jako se svou
velikou příležitostí. Vyčkával trpělivě ve strojené pasivitě
no Roosevelia, mrolenéhc v roce 1932. Jebe první legisla
blížící se tragedii, a přispěl se své strany, ještě v posled
tivní perioda přinesla neobyčejné zostření isdlecicnistickéním stadiu vhodně
propuknutí válečného konfliktu, aniž
ho zákonodárství, takže se napříště jevilo přímo vylouče
se sám předčasně angažoval - jenom proto, aby zatím mohl
ným,, eby se jakkoli spolupracovalo s evropskými státy
jakákoli pomoc ještě jednou poskytovala tésa, kteří se už připravit všemožně své vystoupení s rozhodující arbitráží
v okamžiku, který uzná za vhodný, v situaci, kdy odpůrci
objevili dhtsěčky tak nevděčnými a nespolehKvými. Ve sku
obou síran budou již náležitě vysíleni.
tečnosti rifibývala !
Amerika tou dobou teprve viaslVůdce dovedl však včas donutit .Sověty formi, abý
ního mocenského charakteru a dospívala naopak
velkému
položily své karty na stub Jakmile vyřídil svou věc na Zá
imperiálni mu rozmachu, třebaže byl ještě spíše hospodář
padě - porážkou Prancie a zahnáním Angličanů za Kanál
ského než politického
zá
a obracel se v prvé řadě
La Manche, pozval sovětského komisare zahraničí Moloto
padní polokouli proti japonské konkurenci v oblasti pacibeké. Ale Sento zvláštní americký imperialismus, ®č v jádře
va na konferenci do Berlina (v listopadu 1940) a když se
tu ukázalo, jak to podle plánů sovětského Ruska s Evropou
ryze sobecký, potřeboval nezbytně ke svému úspěchu ne
vypadá, neváhal přistoupit ihned i ke druhé fázi zápasu.
dotčené funkce stástiořrc'nadvlády Velké Britanni« v obla
sti atlantické « evropské. Tak se stává, že Ar®li® a Ame
Na jaře 1941,když byl předlim zajklil na Balkáně svůj
rika projevují náhle nejen své staré příbuzenství, nýbrž
pravý bok, vystoupil Vůdoe Německa válečně i na Výcho
i pravidelné spojenectví, kt-eié platí v poslední instanci na
dě — aby zjednal definitivní předpoklady pro trvalé ve
život a na «
— třebaže široké vrstvy pokojného a ne- dení celého evropského kontinentu proti všem, tomuto pro*bojovnéha, poněvadž zabezpečeného a výnosně zaměstna
toru cizím mocem. Po ovládnutí největší části Evropy stře4-
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ní a západní v prvních letech války (býv. Československo,
býv. Polsko, Dánsko, Norsko, Holandsko, Belgie, Francie,
býv. Jugoslavie, Pecko) a při spojeneckém poměru s Itálií,
Maďarskem, Rumunskem, Bulharskem, doplnil tak v letech
následujících, ovládnutím nejbohatších krajů evropského
Ruska, svoje území v hospodářsky uzavřený a soběstačný
celek. Vzniká pevnost Evropa, pevnost ve velikosti a po
tenci celého kontinentu, pevnost, při které pojem obležení
už pozbývá smyslu.
Zajištěná

bitva

výrobní

A v tom je právě základ toho podstatného rozdílu vá
lečné situace podzimu letošního ve srovnání s podzimem
před 25 lety. Císařské Německo uvázlo na Marně ve svém
těsném prostoru, který při obecném tehdejším systému li
berálního světového hospodářství s dělbou práce byl bez
výměny zboží ve válce natrvalo naprosto neudržitelný.
Nyní je tu Německo s docela novým vlastním, intensivním,
auiarkním hospodářstvím, opřeným
tomu ještě o pomocné
prameny a zdvižený výrobní potenciál všech obsazených
• spojených zemí od Atlantiku až po Dněpr.
Výsledky německé práce speciálně v oboru lidové vý
živy jeví se dnes ve srovnání s výsledky roku 1918napros
to jednoznačně. Přesná data, uvedená nedávno při „dnu žní“
»tátním sekretářem zemědělství Backem, vzbuzují úžas. Za
tím oo v letech první války světové zemědělská produkce
rok od roku s urychlením klesala, nyní naopak stoupá, takže
»otravinový příděl - podle přísně racionálního systému,
Jtíerý byl od počátku zaveden
- může nyní v pátém roce
být o 100 g na osobu zvýšen! To je především zásluha usi
lovné péče o zemědělství doma, prováděná cílevědomě ná
rodně socialistickým režimem od prvního roku, kdy se ucho
pil moci. To je dále zásluha ohromného válečného rozšíření
produkční plochy a intensity hospodaření ve všech jednot
ně německému vedení podrobených územích, která se ve
směs stávají výrobně přebytkovými a přispívají rostoucí
měrou válečnému hospodaření Říše. Tak se stalo, že blo
káda, jako smrtelná zbraň nepřítele v prvním utkání mu
sila být tentokrát nadobro odepsána. Hlad, který byl na
podzim 1918 hlavním nositelem bacilů revoluce, tentokrát
jeví se nadobro zažehnán. Účinky leteckého teroru, jimiž
má hladová blokáda býti nyní nahrazena, nemohou zasa
hovat tak obecně a trvale, jako působil nedostatek potra
vin, zaviněný nedostatečnou produkcí i vadnou distribucí.
V tomto směru ostatně čelí nyní Německo nepřátelským ná
porům velmi účinnou obranou a hrozí Anglii nadto odve
tou, která bude mnohem horší než všechno, oo předcházelo.
Také branná výroba, tehdy úpadková a rozvrácená,
může dnes směle závodit v kvalitě .i v kvantitě s kolosální
výrobou celé nepřátelské koalice, zahrnující i Ameriku.
Neboť jsou do ní stejně intensivně zapjaty i
a stroje
všech Evropanů. V Německu není dnes stávek a německá
věda a technika troufají si stále předstihovat válečnou kon
kurenci ve své vynalézavosti. Západní fronta, která v roce
1918 byla již zavalena milionovými čerstvými armádami
Američanů, je dnes hermeticky uzavřena atlantickým válem
zálivu Biskajskému, opuštěnému
od Severního mysu až
Francouzi i Angličany již v roce 1940.Tenkrát byl do Evro
py od západu vstup volný a pohodlný. Tentokrát se Roose
velt a Churchill ani nepokusili se tam vylodit se svými no
vými velkými armádami. Uchýlili se do nechráněné fran
couzské Afriky a přes stupňované naléhání osamocených
Sovětů nedostávají se stále ještě
dosažení druhé fronty,
neodvažují se podniknout skutečnou invasi masou svého
vojska jdo Evropy. Omezují se na boje na periferii a proje
vují vůbec krajní šetrnost v obětování životů svých lidí. To
není ostatně jen ostych před velkými ztrátami vzácného
materiálu. To je prostě výraz nutnosti národů, trpících no
torickou slabostí populace,
nimž patří právě nejen Angli
čané, nýbrž i Američané. Nemohou obětovat elitu svých
národů vyvraždění hromadných oíensiv.

Boj bez

il usi

a sentimentality

To je pramenem stálých neshod v nepřátelské koalici,
kde nedůvěra tak rozdílných soustav, jaké představují
hlavní kapitálové mocnosti a komunismus Sovětského sva
zu, na každý způsob nemůže býti překonána, i když se
s obou stran přinášejí horlivě různé oběti — snad více
v pouhém zdání a dočasném postoji, než v pravdě a skuteč
nosti. Z toho, že Sovětský svaz jako stát využívá dnes hor
livě možnosti kombinace a záměny method revolučních za
diplomatické, nelze ještě naprosto soudit na nějaký oprav
dový revisionismus, aspoň v postupu, tím méně na nějaký
vážný ústup v kterémkoli základním bodě dogmatu Leni
nova. Zato Anglie musila v zájmu spojeneckého poměru
učinit nejen množství citelných ústupků Spojeným státům
ve svých državách koloniálních a v dominiální oblasti im
peria, nýbrž musila se vzdát v zájmu Sovětů přímo svého
základního ideového akciomatu evropské rovnováhy,
vůli
němuž šla doznaně znovu přímo do války s Německem.
Nepřátelé Ríše se shodují právě jen ve své negaci ně
mecké síly a vlády na kontinentě, nevědí však dosud, čím
(historicky již nevyhnutelný) nový řád Německem v Evro
pě zaváděný positivně nahradit.
A tak vzniká právě v rozhodujícím bodě po stránce
mravně politické na sklonku roku 1943situace přímo opač
ná oné z podzimu 1918.Tento zápas se vede rozhodně bez
ilusí a bez sentimentality. Tentokrát se světu a speciálně
německému národu neotvírají žádné svůdně mezinárodní
ba neposkytuje se mu za boj vůbec žádná
perspektivy,
alternativa. Nebylo by to také již ostatně nic platné, po
něvadž německý národ se zatím stal úplným a hotovým,
tvrdému sebevědomí
dospěl po každé stránce a zejména
pod vedením muže a režimu, jaký se nevzdává. I kdyby
to byl Adolf Hitler výslovně neřekl hned 1. září 1939, kaž
dý, kdo dovede vidět a sledovat události ve vývoji, musil
si být od počátku již jist o tom, co tentokrát je ve hře a že
Německo už předčasně zbraně z rukou (nepustí.
Největší národy světa zápasí o prvenství a v tomto ne
milosrdném zápasu ten bude vítězem, kdo poslední se udrží
moci.
na bojišti. Ten, kdo přežije druhé svou silou a vůlí
A síla a vůle jsou v poslední instanci hodnoty mravní. Po
slední čtvrthodina bude patřit tomu, kdo dovede nejvíce
obětovat, kdo dovede opustit vše, aby získal jedno. Vítěz
ství vyžaduje dnes nekonečně více, než vyžadovalo v kte
rékoli válce předcházející a zvláště více, než vyžadovalo
v roce 1918. Německý národ, který tenkrát ještě nechápal,
oč jde a čeho je třeba, ví tó dnes dokonale. Ví zejména, že
sjednocení a vedení celé Evropy je jeho dějinným úkolem
a že kdyby opustil toto své poslání právě v dnešní kritické
situaci, již nikdy by se nedočkal návratu své příležitosti.
V totální válce může být jen totální úspěch nebo totální
zkáza. Tentokrát není tu žádného výběru, žádného vyhnutí
— a žádné možnosti úniku porážce, nebude-li dobylo vítěz
ství. Proto národ německý bude pracovat a bojovat do po
slední špetky sil pro konečné vítězství a spolu celá árijská
Evropa, které je 6 ním osudově spjata.
válka

Emanuel

a

diplomacie

V ajtauer:
Očima

Moskvy

XT'lybyste byli ochotni obětovat milion mužů, dovedli

Jl 4. byste vytvořit druhou frontu,“ řekli anglickému ko
respondentu z News Chronicle Paulu Wintertonovi v Mos
kvě krátce před konferencí. V těchto slovech byl obsažen
klíč ke konferenci moskevské.
Nezapomínejme ani na okamžik na základní postoj
obou stran. Stará these leninsko-stalinská mluví o tom, že
sociální revoluce světová přijde po další válce mezi iimpe-

Prítomnosti
dostatečně uchystané vylodění u Saint Nazairu nebo
u Dieppe, nestačí přesvědčit sovětsky sympatisující gene-:
raci, že atlantická druhá fronta je nemožná,když na množ.
ství ztrát podle Sovětů nezáleží. Je třeba buď poslech
nout, nebo „připravit události“ jiné, přesvědčivější.
Žádné také příležitosti nepropasou Anglčané a Ame
ričané tomu, aby si proti Sovětům opatřil křivé zrcadlo,
ve kterém by mohli podle potřeby ukázat! tvář Sovětů
tak, aby davy odpuzovala. Už delší dobu je nutí, aby se
jasně vyjádřily o svých cílech. Hned toho, hned onoho
žurnalisty použijí jako pokusného balónku, aby zjistili,
které země v této válce chtějí Sověty zabrat. Mělo by
jistě velkou polückou cenu, kdýby mohl kdykoli před
stoupit! před svou veřejnost a prohlásit!: Rádi bychom pro
Sověty všechno udělal, ale podívejte se, oni chtějí zná
silnit ty a ty národy, chtějí ten a ten přístup moři, ty
a ty opěrné bodly,ale prokristapána, vždyť fie to konec
konců namířeno proti základním životním potřebám na
šeho vlastního národa! Slyšeli jsme dokonce už jedno«
z Ameriky í hlas předsedy zahraničního výboru v sená
tě, Wheelera, který řekl: „Chceme znáti, jaké«jsou plány
Ruska pro příští (mír, zejména pokud jde o Čínu, Japon
sko, Polsko a Finsko, ostatní malé státy evropské a národ
nostní menšiny. Dokud to nevíme, tápeme ve tmách.“
V téže době ministr vnitra labourista Morrison učinil po
dobné prohlášení v Anglii. Ale Moskvajim na to odpově
děla kategoricky: Nestaráme se o to, poněvadž teď je
hlavní starostí bojovat. To bylo před více než půl rokem,
od té doby bolševici se své opatrnosti neslevil. Sovětská
„Pravda“ zarazila všechny pokusy o vylákáni sovětských
cílů na Moskvě tímto prohlášením před konferencí: „Ně
kteří Idě se pokušejí vyvolaxineklid neustálým žvaněním
o bodech, o kterých se bude ha konferenci jednat. Tito
žvanilové tvrdí, že předmětem jednání v Moskvě budou
hranice Sovětské unie.
tomu je možno jen podotknout,
že o tom nebude řeči právě tak, jako se v Moskvěnebude
jednat o hranicích Spojených států amerických.“ To bylo
dostatečně jasně řečeno: otázka hranic Sovětského svazu
je otázkou Svazu samotného a nikoho jiného.
Jedině sem a tam řeknou Sověty, nikoli co si přejí,
nýbrž co si nepřejí. Tak jejich mluvčí orgán ministerstva
zahraničí. Válka a dělnická třída, se velmi osire obrátil
proti myšlence „Spojených národů evropských“, jak se
o ní občas píše v tisku angloamerickém,a zvláště prudce
potíral myšlenku federativních bloků v Evropě, s kterouž-to myšlenkou si po dlouhou dobu hrál zejména sám
Churchill. Sověty v tom vidí potměšilý pokus o vytvořeni
nárazníkových států a odříznutí Sovětů od Evropy. Jinak
ovšem Sověty hájí důrazně zásadu, že se za války ukázaly
vedoucím státem mezi spojenci a proto jim přináleží i ve
doucí hlas při,příštím uspořádání Evropy. Proti tomu se
nedá se strany Churchffla a Rooseveltanic namítat dp té
doby, dokud se nepokxisísami druhou velkou frontou v Ev
ropě zvýšit svůj podíl na válce. Aby vůbec nedaly Sověty
svým spojencům nejmenší zbraň do rukou, šel Stalin tak
Diplomatické
vlčí jámy
daleko, že formálně zrušil Komintemu a dokonce s vel
kou pompou uvolnil „opium národů“, náboženství, a pra
V Angli musí dbáti veřejného mínění a proto jejich voslavnou
církev, dosud ve stínu živořící. Je to maskování
diplomacie musí miti vždy dvě fronty: jednu do vlastního velmi laciné, ale na široké
masy ve spojeneckých zemích
národa a druhou směrem vyjednavači. Je to ona situace působivé.
pokrytectví, kterou před půl stoletím znamenitě odůvodnil
Salsbury slovy: „Bohužel nežijeme již v dobách Pittospřeženství
Návyk na nepřirozená
vých, kdy vládla aristokracie a my jsme mohli dělat poHtiku aktivní... Nyní vládne demokracie a s ní přišla
Takto úhořovitě Stain uhýbá před nástrahami. Ví stej
vláda osob a stran, která způsobila, že každá anglcká ně dobře jako Churchill a Roosevelt, že jeho válečný
vláda je absolutně závislá na aura popularis
(vrtka
je dán komunistickou ideologií, která nechce nic míň a
vé přízni lidu). Tato generace může být přesvědčena jen nic víc než světovou revoluci. Ale co by o tom mluvil!
událostm 1.“ Kdo chce rozumět anglické politice, nesmí O tom hovoří jen přimhouřené a výsměšné oči sovětských
tuto zásadu pustit s mysl. Anglcký státník, nechce-! být vládců a vyjednavačů. V Rusku byl vždycky zvyklí na
smeten, musí výti s Vlkyveřejnosti a odchylný názor pro
nepřirozená spojenectví. A vždycky je přijímal s ďábel
sazovat jen tím, že oklkou připravuje události, „kterými ským humorem a se stepní povýšeností.Před první světo
jedině tato generace může být přesvědčena“.
vou válkou bylo to nepřirozené spojenectvícarského samot,
Tentokráte ovšem „připravené udalosti“, jako bylo ne
děržaví e demokratickou republikou francouzskou. Dnes

rialisty. Na počátku této války se domnívali bolševici, že
jsou velmi blízko této své apokalyptické naději. Připadali
si, že budou sedět na světové tribuně a odtud pozorovat
krvavou tragedii ,.buržoasníhosvěta“ až do jeho koneč
ného vysílení. Ale nežli milionovávojska mohla proti sobě
nastoupit, bylo po jednom soupeři, Francii, a hrozilo ne
bezpečí, že její spojenec, Anglie, odejde ze zápasiště, aniž
si pořádně zabojoval. Bylo nutno jej povzbudit. Ale po
vzbuzení bylo tak účinné, že nakonec se karta dokonale
obrátila. Po dva roky byl to Sovětský svaz, který se dostal
do hlavního kola ä Anglie s Amerikou zaujaly místo di
váků. A Sověty jsou plně přesvědčeny, že Anglie a Ame- rika jinou roli nehrají než tleskajících diváků. Spoje
necká fronta v Itálii podle nich není nic jiného, než vý^cvikové tažení. Taková SidMe na př„ ačkoli Morgenthau
tvrdil, že pohltila víc než polovinu americké válečné po
hotovosti, stála Angloameričany méně, nežli stojí jeden
průměrný týden Sověty na východní frontě. A ztráty
v Salemu, kde se psalo o horách mrtvol, se rovnají tak
ztrátám sovětským z jednoho dne, jak řekli v MoskvěPau
lu Wintertomovi.Z toho všeho mají v Moskvě nepříznivý
dojem, že „naletěli“. Ačkoli chtěli pravý opak, poskytují
oni nyní „kapitalistickému světu“ podívanou, jak se oba
režimy, na západě kdysi stejně nenáviděné, navzájem vy
silují. To je to, co si vždy v kapitalistických zemích přáli.
Moskevská konference měla proto zase jednou přehodit
páku, Do hlavního zápasiště mají nastoupit zase Anglie
a Amerika. A to s takovou silou,která by zaměstnala nej
méně šedesát německých divisi. A taková fronta může být
jen na atlantickém pobřeží evropském.
Je těžko sovětský požadavek odříci. Zvlášť Angliča
nům je to těžko. Před kapitulací r. 1940 je zachránil jen
slib Sovětů, že půjdou do války. A sotva Sověty do války
vešly, přímý tlak na Anglii ustal a po dvě léta žil v Lon
dýně v atmosféře, jako by válečné nebezpečí pro ně té
měř zmizelo. Za tuto úlevu děkují Sovětům. Propagační
aparát, Sovětům příznivý, toho dovedl dokonale využiti.
Nejlepší doklad podával 75. kongres britských odborových
organisací. Na něm se o bolševicíchnemluvilo jinak než
jako o „heroickém národě“. „Nikdy nezapomeneme,co
pro nás v této válce znamenal Sovětský svaz. Bez Sovět
ské unie není ani války ani míru. Těsné svazky, které se
za války ukovaly mezi námi a Sověty, nesmějí už nikdy
býti oslabeny.“ Tak se na něm pěla chvála Sovětů. S ta
kovou náladou v zázemí těžko Angličanům odpírat, co od
nich Sověty žádají. Sověty ostatně daly několika stávkami
uprostřed války Churchillovipocítit, že mají anglcké děl
nictvo natolk v rukou, aby mohl vládnoucí státníky do
nutit ulcí
tomu, co od nich zatím požadují jen diplo
maticky a ve čtyřech stěnách na konferenci. Američané
jsou v této věci svobodnější, poněvadž Amerika nikdy
v_nebezpečínebyla a do války šla jen z důvodů obchod
ních. Ale i tam reklama. Sovětům dělaná, byla tak znač
ná, že by z ní mohl vyrůst! nejeden nepříjemný stín.
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PŕítomnosiL.
je to ještě nepřirozenější spojenectvíprotíkapitalistické re
voluce s kapitalistickými magnáty. O dřívějším spojenec
tví napsal výstižně Paul Morand: „Francie najala si stat
ného výrostka, aby ji bránil. Mužík bude ji bránit, ale
nedovede odvrátit svých zraků od kulaťoučkého váčku,
ve kterém republika uchovává své úspory. Je to zoufalé,
že tihle drobní lidé mají stále peníze ve své skříni, a Ru
sové, již jsou vlastníky milionů hektarů, jakživi nemají
čím zaplatili obchodníku s dřívím. Tento oficielní fran
couzský svět není ani krásný, ani. žertovný: šampaňské
elysejského paláce vyvolává trpný úsměv na tváři knížete
Urusova, leč člověk se tím musí spokojit: poplácávat
Francouze přijde méně. draho, než vypůjčovat si u Žida.
5 výše své vysoké postavy s krajní zdvořilostí potlačují
ruští delegáti úsměv při pohledu na docela malého presi
denta, na tyto měšťany, kteří nikdy nejezdí na koni, aby
sbírali kapesníky do zubů, kteří nikdy nechodí po roztřískaném nádobí, kteří neznají sladkost bílých nocí na ostro
vech, nikdy nelíbají svých vrahů, kteří nezabíjejí svých
otců, kteří počítají v pěticentech a nikoli v rublech, k.eří
strkají banKovky rovnou do kapes, žijí ve dne a nikoli
v noci, kteří se chvějí před dělníky a nikdy nebijí služeb
nictvo. Jaký to žertovný osud být důvěrně svázán s těmito
lidmi, povážit, že veškery jejich peníze budou sloužit pit
kám
tomu, aby připravovaly od Čínského moře až
Adriatickému velkou moskevskou expansi. Ano, peníze
těchto majitelů, tak opatrných, tak spořádaných a tak
pracovitých, budou dobré tomu, aby zničily Německo,
které se jim tak podobá — jako oni je statečné, poctivé,
vytrvalé v práci — ve prospěch čehosi mnohem strašněj
šího, slovanskéhoAntikrista.“
Za čtyřicet let poté je Rusko levicové a Západ pravi
cový. Kulisy se změnily, ale nehoráznost spřežení zůstala.
Zase je možno mluvit o žertovném osudu, při kterém sobělibý a penízky počítající Babiit je důvěrně svázán s lid
mi, kteří použijí jeho strojů a jeho výroby pásové, aby
Babíttům ve světě smetli jejich domky rodinné a postavili
na jejich místo provisorní kasárny, kde plenty sice na
hradí stěny, ale nenahradí stržené svazky rodinné. Noviny
Babittovi namlouvají, že jeho spojenec ze stepi žije a cítí
docela amerikánsky, jen s malinkými rozdíly, o kterých se
raději nezmiňují, jako že do kostela nechodí s biblí pod
paží, nýbrž že místo kostelů vyhledává schůzovní síně
6 biblí Marxovou a je přesvědčen, že ráj je uskutečnitelný
nikoli až v nebi, nýbrž zde na zemi, tento ráj se jmenuje
světová revoluce, ale právě tak jako Babittův ráj je ještě*
někde v oblacích; že dědičný a smrtelný hřích neproje
vuje se u člověka chudobným oblekem, jak věří kalvinský Babitt, nýbrž inteligencí ve tváři; že kontrarevoluce
sídlí v malém mozku a vyhání se ranou z revolveru do
týla; že mít vlastní dílnu nebo hospodářstvípolní je spik
nutím proti republice; že dobrý oblek je přípustný a pří
stupný jen pro diplomaty jako rouno beránčí, skrývající
vlka; že myslet samostatně je nemoc, léčená na Sólov
kách; a že jediná Nejvyšší bytost na tomto i na onom
světě je Marx a jeho prorokem je Lenin a Stalin a Jeho
va. Věru, žertovný osud Babittův, bát se ustavičně svých
vlastních dělníků v zemi a vydržovat si své katany v rus
kých stepích; usilovat o světovládu vlastní a upravovat
tím cestu pro světovládu těch, kteří nehodlají se zastavit,
dokud nebude srp a kladivo v sovětské hvězdě vlát s kaž
dého kontinentu.
Čertovo

kopýtko

přece

jen

vyčuhuje

Mlčenlivý Stalin buduje své cíle na tom, že mu jeho
kapitalističtí spojenci sami upravují cestu. Zatím nechce
nic než plný podíl Sovětského svazu na všech válečných
ziscích spojenců v Evropě. Vynutil si, že z Alžíru musel
zmizet Murphy, který neměl porozumění pro Lidovou
frontu a věznil ji dále v koncentračních táborech. Stalin
ei získal přitom naplno de Gaulla, poněvadž jej uznal za
vládu ve chvíli, kdy ani Anglie ani Spojené státy se to

mu neměly. Dnes bývalý sekretář francouzské"komunis
tické strany Thorez a poslanec André Marty s 22 poslanci
lidové fronty a s komunisdekou stranou i s komunistic
kými odbory jsou hlavní sociální silou v Severní Africe
a na Korsice. Až se bude „osvobozovat“Francie, postará
se už Stalin, aby se tito jeho lidé udrželi v čele a ve
vhodnou dobu prohlásili Francii za sovětskou republiku.
Podobnou posicí je si Stalin jist na Balkáně. Tam ovšem
je ješiě všechno v mlhách, pokud jde o osud sovětských
republik srbské a řecké, neboť německá okupace se jim
nedá projevit. Ale dojde-li „osvobozování“i tam, oče
kává Stalin, že komunistické podzemí sestoupí s kopců a
lesů balkánských a vztýčí na Balkáně natrvalo vlajku so
větskou. Zatím nad límto vývojem bdí sovětská vysílačka
a připravované letiště v Kahýře. Stejně velkou naději bu
dí také Badogliova Italie. S Badogliem šli mnozí Italové,
jen pokud šlo o to, dostat se z války. Když je teď Bado
glio nutí, aby znovu oblékli uniformu vojáka nebo pra
covali pro americké finance z Amgotu v sicilskýchsirných
dolech, obracejí se Sovětům. Sovětští členové v Středomořském komitétu dovedou se už postarat, aby jejich pří
vrženci své sympatie mohli projevovat veřejně a v pravý
čas i účinně.
A tak všude tam, kde stanou svou botou „spojenci“,
vyráží ze země anarchie, živná půda pro příští Sověty. To
jsou věci, o kterých se na konferencích nemluví, ale s kte
rými se v Kremlu počítá. A čertovo kopýtko tak vylézá
ven přes všechnodiplomatickéumění Moskvy,která ovšem
nevinně prohlašuje, že tu jde o sebeurčení národů sa
mých.
Přitom hlavní žně si slibují Sověty až později. Vědí
totiž něco o tak zvaných „nepřekonatelnýchvnitřních roz
porech v kapitalistickém hospodářsiVÍ“.Soudí, že Ameri
čané jsou chyceni ve vlastní smyčce. Než vstoupili do této
války, měli 12 milionů nezaměstnaných.Roosevelt se sna
žil Novým údělem dělat soběstačnéhospodářství jako Hit
ler v Německu, ale nedovedl to a Morganovi lidé mu to
ani nedovolili.„Nač máme 80 procent světového zlaia?“ —
říkali. „To zlaro potřebuje investice ve světě. Nač máme
průmyslový aparát, který obstará potřeby nejen 120 mi
lionů amerických občanů, ale prakticky více než poloviny
světa? Potřebujeme dobýt světa a zničit cizí konkurenci
v ní, mají-li se zaměstnat všichni roboti z masa a z ocele,
které máme.“ A proto Roosevelt,neschopendělat Novýúděl,
jal se pro Morgana dobývat světa. Všechna kola se roz
jela pro válku a pracují na plné obrátky. Ale co bude, až
se válka skončí? Bude zase 12 milionů nezaměstnaných?
A budou to nezaměstnaní s dřívější beránčí povahou?
Amerika má své zkušenosii s veterány ze světové války,
kteří dovedli uspořádat „pochody na Washington“ a vy
nutit si velké pense. Mír stojí teď před očima Američanů
jako velká můra. „Pravé nebezpečí pro americkou civilisaci není nebezpečí války, nýbrž nebezpečí míru. Je to
nebezpečí, že snad ani nedovedeme učiniti mír vyšším a
účinnějším výrazem léto civilisace, nežli je válka. Nebez
pečí záleží v tom, že nemůžeme najít žádný národní úkol
— kromě války — který by dovedl naše energie rozvi
nout,“ naříká v červencovém čísle americký časopis For
tune. Potom ovšem dovedeme pochopit případ amerického
vyslance ve Švýcarsku, který, jak sdělil von Ribbentrop,
prohlásil: „
válka poskytuje nikdy se už nevrátivší
příležitost osvobodit americký vývozní průmysl od ev
ropské konkurence na světových trzích. Je proto nutno
pod válečnou záminkou bombami důkladně rozbít evrop
ská průmyslová města a přístavy a tak na nejdelší dobu
soutěžení vyloučit. Takto bude také nejlépe odstraněna
nezaměstnanost a sociální potíže, které by po válce na
Ameriku čekaly.“ Nepřekvapí ani, když slyšíme z americ
ké strany přání, aby Němci už brzy začali se slibovanou
ničivou odplatou proti Anglii a zbavili tak Ameriku i kon
kurence anglické. Anebo když z alžírského rozhlasu je
slyšet na adresu Francouzů: „Když vám bude nyní spá
leno obilí a když vlastenci zničí vaše stroje a vaše bom-

Prítomnosti
vidí budoucnost růžově, ale pro okamžik žije stále s ne
bardované továrny nebudou moci vyrábět už žádné nové
příjemnou myšlenkou, že po dvě léta byl využíván kapi
stroje, pak se tím nermuťte! Po válce vám nádherný prů
talistickým světem jako chasník, který se za pochybnou
mysl severoamerický ihned všechno prodá, co potřebu
jete.“
pomoc dával za pány řezat holí. Rád by té hole dal také
Američan se neptá, co bude s těmi miliony nezaměst- - ochutnat pánům samým. Milionové ztráty by značně roz
naných, které tu v Evropě zůstanou a které podle něho už bouřily sociální hladinu v obou kapitalistických státech
nikdy své továrny postavit nesmějí, jestli to Američané vy
a připravily příchod sociální revoluce. Mimo to by se snad
teprve pak podařilo Sovětům pořádně se opřít do východ
hrají. Myslí nanejvýš, že oživí opět Hooverovu vyživova
ní brány Evropy a vyvrátit ji z veřejí a Evropu zaplavit.
cí akci a zbaví tak za státní peníze americké farmáře je
jich obilních přebytků. Ale za Američany se ptá v tichu
Stalin je přesvědčen, že mu Churchill ani Roosevelt
Stalin a mne si ruce. Ví, že takováto Evropa by byla na
nakonec neuniknou. Anglie se podle něho chytla do ohláv
jisto jeho kořistí. Vždyť válka, hlad a nezaměstnanost jsou ky vděčnosti
Sovětům a její konservativci nevědí ještě,
sovětskému režimu.
pro bolševiky hlavními branami
zda se z té ohlávky zdravá dostane. Amerika si sedla do
A při tom mu ani Amerika sama neujde. Ví, že ten strach
rozjetého vozu válečné konjunktury, kierý nemůže zasta
z 12 milionů nezaměstnaných je bolavá stránka Ameriky.
vit, aby se vzápětí nato neoběsila ve své dvanáctimilio
Jeho hlavní národohospodář Varga má pro tento případ
nové nezaměstnanosti. Zavřela oči a jede slepě do zdi. Je
už vypracovaný plán. Pět milionů evropských dělníků bu
diná síla, s kterou si Stalin dosud neví rady, je ta síla,
válce
přesazeno
průmyslu
Urále
Sibiři.
de po
do
na
a na
která jej drží na východě stále jen na periferii Evropy.
Varga ovšem neříká
čemu, ale lze to snadno uhádnout.
Dokud ta drží, mohou se cítit všichni národové v Evropě
Těch pěti milionů dělníků bude použito tomu, aby vedli
před ním v bezpečí. Za posledních měsíců tato síla ztvrdla
boj proti americké konkurenci na světových trzích. Když
do nepřemožitelnosti a proto Stalin nutí spojence do vá
začali v Sovětech s první pětiletkou a potřebovali
ní pe
lečné stachanovštiny. Pro toho, kdo se nevyzná, jak dalece
něz, zaplavili svět dumpingem zemědělským a průmyslo
jsou Němci ještě silní, nemůže být lepšího poučení o této
vým. Rudý obchod hrozí! — začalo se zděšeně křičet
síle, než když Sověty po nepřetržité zimní a letní ofenv Americe. Podobným dumpingem budou umět Sověty
sivě jsou nuceny žádat od spojenců, aby také oni aspoň
srážet americkou výrobu, aby nasiala v zemi nezaměst
milion svých vojáků obětovali a pomohli mu tak Němce
nanost. a američtí dělníci z bídy také v Americe prohlásili
zdolat. Kdyby měl cestu do Evropy volnou, jak někteří
sovětskou republiku. Ovšem, než se to stane, budou přesa
soudí, byl by rád, že spojenci zůstávají trčet někde na
zení evropští dělníci bydlet v děrách v zemi. nebo se tís
periferii.
nit několik rodin v jedné světnici, budou jíst řepnou šlich
tu dvakrát denně a budou chodit v hadrech a špíně. Bu
dou padat hlady a zimou, ale padnou „slavně jako vojáci
bomby
kultura
příští revoluce“.
a
Stalin nemusí věru říkat Angličanům a Američanům,
kde chce mít po válce hranice. Jeho hranice nejsou nikde,
neboť planeta je kulatá a koule nemá hranic. A světová
Dr. Olga V aňková-Frejková
:
revoluce skáče od zákopu jedné světové války
zákopům
druhé,
třetí,
války
až se zastaví ve ztichlé světové már
a
renesanci
české
Vlivy
v
nici.
předpoklady
Duchovní
Skrytý
boj mezi
spojenci
a podmínky
Nemůže se říci, že by mezi Angličany a Američany se
nevědělo, kam to všechno vede. Tak jsme četli nedávno
výňatky z knihy Angličana Johna Middletona Murry, kte
rý dochází
závěru: Máme na vybranou mezi Evropou,
vedenou a inspirovanou Německem, nebo mezi Evropou
bolševickou. Musíme právě tak počítat s ruskou nadvládou
v Evropě, ba ještě úplněji, nežli bylo tomu po světové vál
bychom
ce s nadvládou francouzskou. N e m ohli
Neboť i kdybychom chtěli
pro ti tomu nic pořídit.
zřídit kontinentální armádu, nijak by to nestačilo, aby
chom ruskou moc vyvážili.“ Murry se utěšuje jedině tím,
že „na štěstí pro nás samé — nemluvě ani o světě — zdá
se nepravděpodobné, že naše námaha bude miti úspěchu a
že porazíme Německo a Japonsko tak, jak si to přejeme.
Na štěstí: neboť svět by tím nic nezískal a my bychom
všechno ztratili.“
Stalin dobře ví, že to, co říká Murry, je přesvědčením
mnoha Angličanů. Nikdy se neprohřešil tím, aby Churchilla a Roosevelta bral vážně podle jejich výroků, urče
ných pro frontu domácí, a přestal v nich vidět něco ji
ného než sociální protinožce, kteří usilují jej dnes vy
užít a zítra zneužít. Po celou dobu jejich spojenectví pa
nuje mezi nimi skrytá válka. Musel nakonec odvolat Majského z Londýna a Litvinova z Washingtonu, aby pohnul
Angličany a Američany, aby vůbec přijeli do Kremlu vy
slechnout jeho přání druhé fronty. Je si vědom, že Chur
chill a Roosevelt se mu osobně vymkli a místo aby přijeli
sami, posílají jen své služebníky. Ví také, že už nyní při
pravují všemožné „události“, aby mu nemuseli slib o dru
hé frontě splnit, nebudou-li sami chtít. A dokonce nalézají
odvahu tlačit na oplátku Sověty
tomu, aby také proti
Japonsku převzaly hlavní váhu boje na svá bedra. Stalin

T Tnejširší známosti pojem renesance v umění znamená
V vzkříšení umění římské antiky. Avšak pro pěstování
toho kterého stylu je zásadně rozhodná tvářnost duchovní
půdy národa. Tak duchovní podstata pro rozkvět stylu
v období antiky a renesance se podstatně lišila. Kdežto
antický výtvarný i duchovní život byl objektivisací vněj
šího světa, křesťanský světový názor se zakládal naproti
tomu na jeho subjektivisaci. Zatím co v antice ustupoval
jeho objektivnímu
tvůrce díla zcela do pozadí vzhledem
obsahu, v křesťanském období byl naopak nejdůležitějším
měřítkem pokroku osobitý tvůrčí počin. Odtud pak vedla
modernímu individualismu.
cesta
Snahy moderního individualismu projevily se v Evro
pě nejprve nikoliv v Itálii, nýbrž v Německu, kde umění
v 15. století nemělo oné samostatné vůdčí úlohy, jako lomu
bylo v Itálii a též v Nizozemí, ale sloužilo především vše
obecnému povznesení a vzdělaní, bylo prostředníkem myšle
nek a citů. Tato orientace dála se zprvu na základě staré
středověké tradice, později však byla určována velikými
osobnostmi. Již vynikající umělecký historik Max Dvořák
poukázal na mohutnou osobnost Albrechta Důrera jako na
nejpatrnější a typický příklad rozdílu charakteru německé
ho a italského umění. Dürer přiblížil se sice renesanci, zá
sadně si však vůči ní zachoval samostatnost. Její pravidla
a normy byly mu jen částí znalosti světa,- jeho umění zcela
vyplývá z říše vnitřních představ a duchovního univeřsalismu. U Grünewalda, druhého vůdčího německého umělce,
má umění ráz subjektivních, vášnivých citových zážitků.
Tak německé umění jako typický zástupce uměleckého pro
jevu v severním Zaalpí kolem r. 1500svým individualismem
duchovně bylo vlastně mohutnou předehrou toho, co v Itálii
se počíná tlačili na renesanci teprve od třetího desítiletí 16.
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století, a co nemnoho později se stane novým jmenovatelem
všeho evropského uměleckého vývoje.
Rok 1500 znamená však velký přesun i v umělecké si
vývojovým možnostem
tuaci tehdejší Evropy vzhledem
stylu. Řím se právě chystá prvým projevům svého baroka.
Zároveň na severu mnohastaletý architektonický vývoj, jenž
počíná již v časném středověku, dospívá poslední etapou
gotiky, kterou dnes již směle jmenujeme gotickým barokem,
ke svému závěru. Všechny možnosti, které byly dány pře
dešlým vývojem, jsou intensivním životem stylu vyčerpány,
vyžity v absoluínim arlismu pozdní severské gotiky. Roz
hodčím momentem v situaci je již zmíněná okolnost, že starý
světový názor, toto morální oprávnění stylu, na evropském
severu není ještě v krisi, jak tomu bylo již v Itálii,- naopak
protireformační boje vzrušují náboženský život, který je zde
stále ještě nejmohutnější silou duchovního života. Kdežto
Wiklef, Hus, Luther svou reformační snahou se obraceli
vlastně ideálům gotickým, zrodil se na jihu již celý nový
svět názorový a duchovní, který kaíolicism velmi brzy pojal
do sebe.
Ono umělé prodloužení gotického období, jímž jsou u
nás války husitské, znamená tedy s hlediska umělecké hi
storie údobí stagnace. Teprve protireformační snahy byly
doplněny novým děním uměleckým, a gotický duch, uzavře
ný v orientaci nábožensko-mravní, nabývá moderní podoby.
Při tom však v oblasti severně od Alp nikdo není scho
pen samostatně stvořit nový sloh pro novou iormu zbožnosti.
Je tu ale velmi živná půda pro přijímání velkých kulturních
popudů, což zvláště platí pro t. zv. katolické země. Proto ke
vzpruze uměleckého života hledá se zde záchrana nejprve
v oživení slohů nejblíže minulých,- avšak skutečné výcho
disko ze situace se našlo až tehdy, když po renesanci román
ské byla u nás přejata renesance italská. Prospěch tohoto ře
šení byl totiž zejména v tom, že konečně byl přijat sloh,
který svou vyspělostí a rafinovaností mohl vyvažovat se
verní gotiku.
Nebylo však tomu v otázce vztahu nového stylu nitru
tehdejšího našeho člověka. Gotika vyjadřovala ho celého,
jeho přesvědčení intelektuální, citové i estetické, kdežto
renesance byla výlučně řečí jeho krajně kultivovaných
nervů, řečí jeho estétství bez duchovního opodstatnění. Tím
se také renesance pro české oči a mysli liší ode všeho zá
padního umění, od umění řeckého až po barok.
Avšak je zásadní rozdíl ve způsobu nastolení stylu mezi
severem a Itálií. Kdežto v Itálii renesance se rodí bouřlivě
ze spontánní potřeby doby, na severu se nerodí, nýbrž je
přijímána —můžeme říci suchou cestou —jedině z umělecké
vyčerpanosti, neboř je zde rozpor mezi světovým názorem
a uměním. Je tedy vnitřní oprávnění renesance i krajově
různé. V Itálii po jednostranné, chladné kolosálnosti její
pozdní gotiky renesance znamená injekci živosti, která vy
vrcholí v italském baroku. Proti tomu na severu vůbec, tedy
i u nás po vřelém tepu domácí pozdní gotiky svět cizích
forem působí jako ochlazení. Proto domácí gotikou vyčer
paná tvůrčí energie po celé renesanční období nenalezne
podnětů, aby se projevila
tvůrčímu činu,- nezbývá jí pak
než jedině střádali síly, aby živě zasáhly až při velkém ná
rodním zpracování italských forem v severský barok.
Způsob

přínosu

nám

Prostředkování italského stylu na sever je především
nutno řešili v souvislosti s tehdejšími poměry hospodářský
mi a politickými. Dosavadní živá výměna vlivů v době ro
mánské i v období gotiky, na kterou zde již bylo poukázáno*),
kdy docházelo vzájemnému hostování umělců mezi evrop
ským jihem, severem a západem, byla podstatně znesnadně
na. Vzpomeňme, že výtvarná kultura ve středověku těsně
souvisela s náboženstvím a s církevním životem, čímž měla
v podstatě ráz universální, nadnárodní,- ten který národ do
dával jí jen některé ze svých osobitých charakteristických
) Viz studii doc.. dr. Jána Květa
Německé
vlivy na
středověkou architekturu,
.
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znaků. Proti tomu za renesance nositelství kultury přechází
z rukou církevních organisací šlechtickým a panovnickým
dvorům. Tím středověký kulturní universaíismus rázem pře
stal, aby učinil evropské výtvarnictví závislé především na
poměrech politických. Vzpomeňte, že z těchto důvodů ne
bylo možno, aby naši mistři se školili soustavně prakticky
na místě, v mateřské zemi stylu, v Itálii. Proto též nemohlo
hned dojiti hostování italského modernisty ani v Němec
ku, ani v naší zemi a bylo nutno se spokojit pouze nepřímým
prostředkováním stylu. To obstarávaly naší domácí stavební
huti jednak kopie grafických předloh, které ji seznamovaly
s nejdrobnějšími detaily nového stylu a jichž text byl v
Německu pilně překládán již od r. 1515 (kdy vychází A. Du
rer „Die Underweisung der Messung" jako překlad řím
ského architekta Vitruvia, který se stal hlavním theoretiokým pramenem italské renesance), jednak skupiny italských
kameníků a zetjníků, houfně vpadající do severního Záalpí.
Avšak ani v době prvého příchodu Italů kol r, 1529 pemštejnské stavbě pardubického zámku nepracuje se u nás ještě
pod zřejmým vlivem silných italských uměleckých osob
ností.
Charakter

naší

renesance

Charakter nového slohu, jenž nám byl takto importo
ván, závisel jednak na umělecké vyspělosti jeho nositelů,
jednak na způsobu reakce našeho domácího prostředí na něj.
Skupiny Italů, kteří nám hustě pronikali vedeni svými
mistry, byli lidé umělecky druhého i třetího řádu. Víme již
také, s jakým chladem přijal jejich výraz český člověk,
stále vroucně lnoucí duchovnímu středověku. Avšak prá
vě obě tyto okolnosti způsobily zásadně velmi osobitý
c h a r ak t e r naší české renesance proti renesancím v jiných
zemích severně od Alp. Především výsledek obou okolnosti
je ryze dekorativní
ráz nového stylu u nás. Zdobné
formy italského stylu jsou jen přimykány na naše staré stře
dověké stavební typy. Kromě toho s novým formálním ma
teriálem architekt tu zachází s naivní samozřejmostí. Je tře
ba všeobecně oblíbeno měnili poměry článků vůči předlo
hám hlavně ve prospěch šíře.
Typický příklad, jak sever nepochopil italský motiv
a jak severská fantasie jej zpracovala, přehodnotila po svém
v pouhou ozdobu, je detail mušle, totiž dekorativní detail
výklenku zdobeného mušlí. Motiv hloubkově členící stěnu,
tedy vlastně motiv prostorový, byl převeden do plochy, de
generoval v plošnou ozdůbku, která se s oblibou vyskytuje
na násadcích portálů, v římsových vlysech a pod. Zpracová
ní mušlového motivu se stalo typikou německou již od roku
1521a odtud motiv v této podobě byl hojně oblíben i u nás.
Ovšem nejcharakierističtějším a zcela osobitým produktem
těchto neporozumění a zálib jsou naše renesanční štíty, ony
kamenné trojúhelníkové kulisy, určující vzhled pražského
Staroměstského náměstí a tyčící se nad střechy malostran
ských paláců, aby svou chladnou jednoduchostí vystřídaly
barokní vzruch jejich průčelí a zasněných zahradních teras.
Štítové architektury patří ke staré severní tradici již od ro
mánské doby, kdežto v Itálii jsou úplně neznámé. A přece
Italové v Cechách byli donuceni prodloužili tuto štítovou
domácí tradici, když použili výzdobě štítů průčelného čle
nění monumentální italské architektury ve zdrobnělém mě
řítku.
Vývoj italské renesance u nás dělíme přibližně ve tří
období. Prvé sahá od r. 1493 (kdy je datováno severní prů
čelí Vladislavského sálu na pražském hradě) přibližně do
r. 1530,druhé, střední období, které pojímá dalších padesát
let, jmenujeme t. zv. „českou renesancí" pro onen zvlášť oso
bitý ráz, který doznala v Cechách; konečně třetí etapa naší
renesance sahá asi od r. 1580 do r. 1620.
Živé

vlivy

rakouské

a německé

Filtr italského slohu u nás a bohatě osvěžující a podnět
né její prostředkování nejživěji přirozeně podporoval přímý
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styk stavitelů a stavebníků s cizinou. Již zde bylo poukázá
no na to, jak důležitým činitelem v kulturních, a tedy i v
uměleckých dějinách národa je jeho zeměpisná poloha. Tak
i poloha Cech ve středu Evropy a soudobé poměry politické
rozhodly o orientaci jejích výtvarných mezinárodních sty
ků v 16. století. Přirozeně wienský dvůr určoval národnost
a uměleckou vyspělost těch, Icíeří pod dohledem kultivova
ného uměleckého diletanta arcivévody Ferdinanda převlé
kali pražský hrad do roucha světskosti a lesku křehkých
italských vidin. Kromě Rakous prostřednictvím dvora Cechy
výtvarně nejživěji se stýkaly s Německem.
Na prvém místě přichází tu v úvahu wienská kamenická
huf, budující jižní nádvorní křídlo wienského hradu, t. zv.
Sweizerhof s jeho branou, Sweizerior, datovanou rokem 1552.
Tato huř, složená jednak ze zbytků domácí huti gotické, jed
nak z Italů z okolí jezera Comského, ovlivnila naše první
renesanční stavby klasicistického zaměření, jako zámek Kaceřov a nejstarší křidlo zámku Nelahozevsi.
Sídelní vztahy Habsburgů k Innsbrucku podmínily
zvlášť úzký vztah umělecký a výměnu umělců mezi zámkem
Ambras a Prahou, tímto novým společenským střediskem
dvora. Architektonická vyspělost českých a pražských hrad
ních význačných staveb může vděčit na prvém místě vzo
rům bavorským. Tak koncepční spětí obou stylů, gotiky a
renesance tak, jak je rozřešil stavitel pražské hudební kruch
ty u sv. Víta, mohlo být závislé na jeho návštěvě kaple
Fuggerů v Augsburgu, vzniklé již r. 1519. Zvláštní blízkost
našim stavbám komposičním vývojem stylu i pojetím jeho
formálních prvků má Landshut ve své residenci, postavené
vévodou Ludvíkem 1536-1543. A co víc, v landshutské re
sidenci již ve čtyřicátých letech dorostl komposiční vývoj
průčelního členění stupně zralosti, jehož výrazem je snaha
vyspělé italské renesance, totiž sepnouti patra jediným slou
povým řádem, jak se stalo u nás na hradní Míčovně, jejíž
návrh vznikl nejdříve teprve z jara r. 1563.Obdobné fasád
ní členění včetně nikových výklenků nad sebou, jak je zná
me z bočných polí Míčovny, navrhl Friedrich Sustris v Münchenu pro vnitřní úpravu kostela sv. Michala již v roce 1526.
2e si německá renesance nejen troufala užít tohoto členícího
systému dávnp před stavbou naší Míčovny, ale že si jej již
tehdy oblíbila, nejlépe dokládá Jülich v Rheinpreussen,
místně tak vzdálený od okruhu Landshutu a Miinchenu, a
to v apsidě kaple svého východního zámeckého křídla, při
bližně datované lety padesátými. Návštěva císaře Maxmiliá
na v místě r. 1556,tedy v době plné stavby, je značně zá
nám,
važná pro možnost přínosu efektní členící myšlenky
ač neznáme nic o přímém styku obou jůlichských stavitelů
(Alessandro a Johann Pasquilini) se stavitelem naším.
Částečným vysvětlením překvapivé okolnosti, že motivy
vyspělé italské renesance se tak brzy naturalisovaly v Ně
mecku, v zemi od Alp oproti nám ještě severnější, je okol
nost, že Německo v nejčasnější době přejímalo renesanční
ifalismy většinou přímo přes evropský západ a přes Nizo
zemí. Dokládá to třeba srovnání nádvorní části dresdenského zámku z r. 1547od Kašpara Voigta von Wierandt se zám
ky v poříčí Loiry z let dvacátých a třicátých.
Proti tomu v letech sedmdesátých Německo se stýká
s Itálií již přímo, a to hned ve znamení italského klasicismu
nejčistší formy, jehož původcem byl největší renesanční
klasicista Andrea Palladio ze severoitalské Vicenzy. Jeho
.směr jmenujeme pak palladianismem. Po nadšeném přijetí
kčlnské radniční předsíně palladianism v Německu se ne
rozlučně spojí se jmény svých architektů a stavitelů, jako
byli Heinrich Schickhardt, Jakob Wolf ml. a Elias Holl. Je
jich plné skizzáře z italských cest zásobily pak oficielní stav
by hlavně v Augsburgu, v Mompelgard a jinde. Dokladem
vlivu tohoto prvého vyspělého německého klasicismu u nás
je patrně vnitřní architektonické členění t. zv. Rytířského
sálu v severovýchodním risalitu nelahozevského zámku. Je
možné, že tento sál je komposičně závislý na návrhu wienských Italů pro pražskou hradní sněmovnu z r. 1559, který
nebyl proveden. Avšak zmonumentalisovártí tohoto motivu

ve smyslu přísného klasicismu si vyhradilo Německo již
od sedmdesátých let, kdežto Rytířský sál v Nelahozevsi
vznikl nejdříve až v letech těsně po r. 1600.Stěna je členěna
v celé své výši obrovskou nikou, kterou vyplňuje postava
římského vojína ve zbroji, t. zv. atlanta, provedená v plasti
ce či v malbě, jak si toto členění oblíbil Palladio z řecko-řimské antiky. Zmíněný členící systém přichází nejčasněji v sále
domu Fuggerů v Augsburgu, načež hned v severní galerii
zámku Rosenburgu.
němu přistupuje rytířský sál v Trostburgu u Weidbmcku ještě z devadesátých let, a konečně
velkolepá, již barokně klasicistická zahradní architektura di
vadla při Belvedere v Hellbrunu z let 1613-1615.
Bonifácius

Wolmuf

pestré, celkem neosobní směsi cizinců, kteří, více mé
ně srostlí s domácím prostředím, jako navrhovatelé a stavi
telé dávali charakter našim renesančním architekturám, zvlášt
ní místo zaujímá Bonifácius Wolmut. Jeví se nám dnes jako
silná synthetická osobnost, sloučil v sobě severského du
cha, v němž se zrodil, s jižní formou, kterou přijal, v nový,
zcela osobitý celek, čímž vykoupil výlučnou
hodnotu
období renesančního klasicismu u nás.
Bonifácius Wolmut pocházel z Überlingen v Baden. Do cí
sařských služeb byl definitivně přijat již r. 1557 s působností
v Praze. Titul císařského stavitele získal nejpozději v lednu
r. 1559.V Praze působil téměř plných patnáct let až do své
ho propuštění ze služeb r. 1570 jako stavitel a navrhovatel
téměř všech císařských staveb. Zde též jeho činnost vrcholí.
Svým školením byl ovšem gotik. Učňovství cdbyl si
jednak ve wienské domácí kamenické huti, jednak v Porý
ní a v okolí Strassburgu, kde získal stavební znalost pozdně
gotických kleneb typu Benedikta Rieíha, jak je nejlépe zná
me z jeho klenby Vladislavského sálu na pražském hradě
nimž se bral vývoj klenby v jižním Ně
z konce století,
mecku. Znalosti italské renesance získal si ve Wienu nepo
chybně pod vlivem vedoucí osobnosti klasicistického typu,
jímž byl Petr Ferrabosco di Lagno. •
Hned prvé Wolmuíovo uplatnění v Praze, když prosami
návrh na patro královského letohrádku Belvedere v lednu
r. 1557 — tak v zásadě, odlišný od původního italského mo
delu pro celou stavbu - bylo velmi smělé a osobité. Je
jisté, že ve Wolmutův prospěch u císaře spolurozhodovaly i
ohledy finanční, stejně jak tomu bylo i v případě plánu na
hudební kruchtu u sv. Víta z téhož roku. Vedle provedení
obou těchto staveb
nejzávažnějším jeho pracím patří zde
ještě hradní sněmovna (1555—63), budovaná v rámci restau
race, a stavby severního sněmovního traktu (1554-59),sně
movní katedra (1559-64), helmice jižní věže chrámu sv. Víta
(1560-63), Velká hradní míčovna (1567-69) a mimo oblast
hradu palác arcibiskupský (1562-63).
Wolmutův umělecký vývoj se rozpíná od obratného go
tika až po čistého klasicistu. Severský gotik citem, ve snaze
a nutnosti konkurovali s Italy, rozhoduje se pro formy nej
čistšího italského klasicismu. Psychologie jeho tvoření je
však psychologií nikoliv tvůrčího, ale vyloženě eklektického
ducha, který mimo vlast, leč v zemi duchovně obdobné,
je popouzen horečné činnosti podle „principů" krásy nej
novějšího střihu. Nalézá pro ně přebohatý pramen ve zmí
něných grafických předlohách, hlavně v díle theoretika Seb.
Serba Bolognese. Wolmut se omezuje odtud na úzkostlivý
výběr forem římské antiky a případně podepřen možností
styku se sousedním klasicismem v otázkách prostorových,
dociluje onoho relativně čistého klasicismu u nás, který dal
období české renesance tak exklusivní ráz.
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muto předmětu a naopak. Tedy největší úspěch by zde za
ručovaly odborné infekce hudební výchovy. Vztahovaly
by se samozřejmě též na školy hlavní, jež svým novým rá
zem mohou pro hudehnosl naší mládeže vykonali mnoho.
Ovšem zase za lěch podmínek, bude-li na to nalezen
v osnovách čas, také dvě hodiny týdně, a budou-li i zde
hudební výchovu prováděli lidé povolaní. Požadavky, aby
každá škola měla zvláštní vzdušnou místnost s klavírem
pro pěstování hudby a zpěvu, jsou jistě každému samo
zřejmé. Průprava mladýtoh posluchačů dobré hudby nadto
vyžaduje, aby každá škola měla vlastní gramofon a záso
bu dobrých desek české i světové vážné hudby. To by by
la nejjistější -cesta odstraněna předsudků jisté čásii ve
řejnosti vůči t. zv. vážné hudbě a zvýšeným odběrem uve
dených desek
by se i jejich výrobě, která by tím
odstranila risiko, že o -snímky vážné hudby nebude ve ve
řejností zájmu.
Koncerty pro mládež ve -spoluprácí se školou mohly by
vykonati velmi mnoho pro zpopularisování mnoha krás
ných skladeb masách skladatelů, jež jsou dosud širším kru
hům téměř neznámy. Jde o -odstranění povrchního názoru,
že Smetana napsal jen ..Prodanou nevěstu“, Dvořák „Ru
salku“, Fibich „atoL Tyto skladby nebudou tím nijak
zastíněny, ale dojde spravedlivě i na jiné neméně cenné.
Víme, že již Smetana se za svého života ohrazoval proti
jednostranné obEbé ..Prodané nevěsty“. Bude tedy v jeho
duchu, zpřísíupnúne-li mládeži a .tím budoucímu obecen
stvu í „Dalibora“, „Tajemství“, „Čertovu stěnu“ a podob
ně i u jiných předních skladatelů další jejich díla. Lze do
myslit, jaký. by to měk> v dohledné -době vliv na provozo
vání těchto skladeb. Zatím eo nyní přitahuje obecenstvo
jenom „Má vlast" a „.Slovanské tance“, kdežto při jiných
významných dílech české hudby sály zejí někdy i prázd
notou, pochopila by velká většina veřejnosti, že bohatství
české hudby je daleko větší a že se můžeme právem hlá
mnoha a mnoha dílům jiným jako ke svému dušev
sit
nímu vlastnictví. To by byl pak ideální vztah obecenstva
tvorbě, vztah, jenž by odstranil mndhá umělecká bez
práví a křivdy vůči autorům i dílům.
Zůstaňme však při sledování, čím by který typ školy
mohl přispěli ke zlepšení nynějšího stavu. Důležitý úkol
připadá tu jistě učitelským ústavům. Ani na nich není
o hudební průpravu chovanců postaráno dokonale. Nutno
žádat, aby zde byla mterarivněji pěstována hra na nástroje,
nejenom housle, ale í klavír, v náhradu za bývalé varhany,
dále aby učitelé bylí vedeni ke zřizování a dirigování žá
výkladům hudebních skladeb na
kovských orchestr«,.
deskách a v rozhlase
lidový chovným přednáškám
o hudbě. Také lidové písni musí býti v osnovách příštídh
vychovatelů mládeže věnováno víee pozornosti než dosud.
Zásoba lidových písni je stále tuze malá. Každé dítě by
mělo zpaměti znát alespoň 50 písní v textu i nápěvu. Nut
no zpívat u písní i další tíáky, nejen prvou. Prakticky se to
nejlépe osvědčí u píeaí pochodových, kde jsou nejvílanější
právě ony, jež mají co nejvíce slok.
Ze škol odborných všimněme si nejprve ústavů pro
ženská povolání. Tyto školy budoucích matek mohou nej
více vykonat pro upevnění znalosti lidových písni. Zpíva
li malia dítěti, zpívá pak i dítě. Avšak «ni zde toy se ne
pasivní hudební výchově, na
mělo zapomínat na pokyny
návod, jak posloucháti hudbu, aby z ní byl co největší du
ševní užitek. Čas dvou hodin Týdně ve všech ročnících na
to postačí. Odborné inspekce jsou tu stejným předpokla
dem.
'Nejvíce byla hudební výchova dosud zanedbávána na
ostatním školství odborném. A přece nebude nikdo popí
rat, že i absolvent obchodního nebo průmyslového učiliště
má nárok na to. aby byl do vnímáni hudebního umění ná
ležitě uveden. Že i na těchto školách zájem mezi mládeží
je, dosvědčují pěvecké kroužky a školní orchestry, jež tu
vznikají. Nutno tedy tento zájem podchytit a usměrnit řád
nou hudební průpravou ve škole. Jinak nelze předpoklá72-28
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dat, že by žactva těcfate typů škol mělo žádoucí zisk z kon
certů, pro ně Kuratoriem •uspořádaných.
Mladí hudebníamatéři
otázce hudebního amatérství mezi
Tím se dostáváme
mládeží. Kuratorium i tuto věc oprávněně sleduie a poří
dilo již soupisy mládeže, zabývající se .soukromě hudbou.
Budou sestavovány orchestry a komorní soubory mladých,
což může miti pro budoucnost české hudobnosti veliký vý
poznání podstaty
znam. Ničím tak člověk nepronikne
hudby, jako jejím vlastním prak-feStým provozováním, ze
jména v pouboru spoluhráčů. Objevuje se však při tom
jako zjev téměř katastrofální, že je naprostý nedostatek
hráčů na* nástroje dechové, ba i méně obvyklé smyčcové.
Jak se dalo předem soudit, vedou absolutní většinou housle
a klavír, tu a tam ještě kytara, harmonika nebo trubka,
nepočúáme-li poměrně snadné nástroje bicí (jazzové). Je
dávným předsudkem rodřcú, že nedávají děti učit na jiné
orchestrální nástroje. Kdysi tomu tak nebylo. Máme zprá
vy o stavu školského pěstování hry na dechové nástroje
u nás v XVIir. století, kdy nebylo žádnou vzácností slyšet
mladého chlapce hrát na flétnu, hoboj, lesní roh nebo i fa
got. Za to jsme mohli děkovat proslulým starým českým
kantorům, kteří ovšem tyto nástroje potřebovali pro kos
telní kůr nebo i pro 1hudbu taneční-. Znalost hry na ně se
tím nicméně šířila. Později plnily tento úkol u nás vojen
ské kapely, jež byly mnohým vítanou; školou hry na de
chové nástroje. Však také kapely českých pluků měly po
věst v celém býv. Rakousku, ostatním dodávaly hudebníky
a od nás byly vyváženy db celého světa dokonalé dechové
nástroje. To-však pominulo a za tuto průpravu není rovno
cenné náhrady. Je příznačné, že je z těchto příčin zaklá
dán právě při Svážu býv. českých důstojníků přípravný
výbor Společnosti přátel dechové hudby, který si Hade za
cíl pozvednout u nás hru na dechové nástroje, aniž by tím
byl ubíjen zájem o jemnější druhy hudby.
Možno tedy rodičům i pěstounům dětí důrazně dopo
ručit, aby j,e dali učítí též hře na foukací nástroje. Nejsou
méněcenné, naopak, při sestavování každého orchestru tini
hledanější. Nechybí případů, že mladí hráči na tyto nebo
méně obvyklé smyčcové nástroje (Viola, violoncello, kon
trabas) nalézají f lepší existenční uplamění, právě dík této
své znalosti. A netřeba se. šířit o tom, jaký požitek má
hoch, který hraje na nějaký nástroj, jde-li na koncert Čes
ké filharmonie nebo některého; z komorních souborů. Jistě
zcela jinak rozumí tomu, co slyší a jinak umí posoudit
umělecký výkon nežli onen, jemuž je — často netečností
rodičů — hudba prakticky uzavřema.. 'Všecky typy škol
měly by proto- ca nejvíce podporovat amatérské pěstování
hudby mezi mládeží. Mladé umělce je dobře povzbuzovat
příležitostným jejich uplatněním na školních besídkách a
akademiích; ne ovšem, aby v nich byla živena většinou
neoprávněná víra v jejich zázračné nadání, nýbrž aby byli
vedeni k. utváření vlastního poměru
dobré hudbě.
,
Hudba
škole
na střední
Od doby, kdy byl v tomto listu uveřejněn článek „Bí
da hudobní výchovy“ (viz přítomnost 1* 1. února 1943,
roč. KVIT, čt. 5), změnilo- se nejvíce v oboru hudební vý
chovy středoškolské. Po dvanácti letech konečně odstraněn
nemožný název předmětu „relativně povinný zpěv“, místo
něhož, výnosem ministerstva školství ze dne 2. července
1943 zavedena hudba, t. j. hudební výchova alespoň
v prvých čtyřech třídách středních škol jako předmět po
vinný po- 2 hodinách týdně. Hmotné poměry učitelů tohoto
předmětu byly alespoň poněkud upraveny. Čeká se nyní
ještě na vydání nových osnov tohoto oboru, od něhož je
možno si slibovat vzestup hudebního vzdělání středoškolá
ků a jisté též vzrůst zájmu o hodnotné koncerty a divadel
ní události. Třeba rozptýliti obavy rodičů, že nový před
mět bude obávaným pro- děli hudebně méně nadané. Není
tomu tak ani u kreslení, jehož poslání — výtvarná výchova
všech — je hudební- výchově analogické. Nepůjde tu jen
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pak se on dostane od tohoto zatraceného psacího stolu.
Kdvby měl několik tisícovek na cestu za hranice! Že by
v cizině nenašel zaměstnání — o tom nepochyboval. Ale
jak se hnouti z místa? Jeho otec, soudní vykonavatel,
'»dřel bídu« a s ním celá rodina, proto mohl Vojtík vy
chodit jen dvouletou obchodní školu a pak — štěstí
ještě, že dostal v době krise místo praktikanta,
že už
druhý rok sedí tohoto stolu. Za rok, který bude na ka
lendáři vyznačený letopočtem 1938, bude mu devatenáct,
lét a bude již úředníkem, ale jinak se nic nezmění,
tohoto stolu sedět dál, jako na příklad
protože bude
kalkulant Černý, neboť potrvá-li krise, určitě nenajde
jiné firmy lepšího postavení
této firmy všechna
lepší místa byla vždy vyhrazena jen Židům.
Všichni disponenti, kteří dvakrát ročně odjížděli na
šest až osm týdnů do ciziny — jak byli pyšní! Jak
mnohdy dávali najevo důležitost svého poslání a jak
často poukazovali na své znalosti exportu! Nenáviděl je
jich nafoukanost a při tom jim záviděl dobře placené
cestování.
Ano, všichni vedoucí exportu byli nafoukanci, jen
Zadraba ne. On ochotně mu vždy vysvětloval, poučoval,
bez povýšenosti. On dovedl ho i nadchnout pro nejkrásnčjší sny. Vždyť mu řekl: »Vojtíku, věřte, že jed
noho dne i vy vezmete kufřík a pojedete. Pak budete ob
divovat šikmé věže v Bologni, budete se v Athénách
toulat při západu slunce Akropolí, budete si pochut
návat v Haifě na těch ne jsladších čerstvých pomerančích,
a když přijedete do Sevilly, půjdete se v neděli podívat
na corridu. Především však uvidíte svoji touhu!
Nedozírnou pláň zelenomodré rozčeřené vody —
jasné sluneční paprsky, hrající si reflexy duhy s kaž
dou krůpějí, vymrštěnou do výše lodním šroubem -—
nohou, zabořených do
za přílivu se plazící vlnky
písku pláže —
hluboko pod skalnatými útesy nedohledné tůně, ve
kterých se za jasných nocí koupá celé hvězdnaté nebe —
zdánlivě jednotvárný šelest, který každého večera
vykládá jako ukolébavku nejkrásnější báje z miliard a
jedné noci — — —«
Zasněnému Vojtíkovi se stísnila hruď a z ní se vy
dral těžký vzdech: »Moře — má touha!«
Uplynulo dva a půl léta, přišlo jaro roku 1940. Ač se
ve světě změnilo mnoho, Vojtěch Výmanovský dosud
seděl
psacího stolu. Před osmi měsíci vypukla válka,
z továrny už dávno zmizeli všichni Židé, a podnik, který
dostal komisaře » věrné ruce«, byl zařaděn do výroby
pro brannou moc a přestal exportovat. Proto také odešel
od firmy disponent Zadraba, který se stal redaktorem,
a Vojtíkovi, který byl již úředníkem, byla svěřena ma
nipulace poukazů surovin.
Vojtík seděl dnes za stolem zase zamyšlen. V je
denáct hodin se má dostavit k panu komisaři. Příčiny
nevěděl, ale tušil. Před měsícem se setkal s bývalým
spolužákem z obchodní školy', který nyní je úředníkem
Úradu práce, a výsledek setkání byl slib přítelův, že se
přičiní, aby se Vojtík dostal do Říše.
Bylo jedenáct, když Vojtěch Výmanovský vstoupil do
pracovny, na jejíž dveřích byla prostá visitka s textem:
Dipl. Ing. Franz von Herrisch.
»Posaďte se«
vybídl Vojtíka komisař a pokračoval.
Mluvil německy, —
zvolna, aby mu Vojtík rozuměl, sedě
za širokým psacím stolem na prosté kancelářské židli.
».Je zde dotaz od Úřadu práce, zda by vás firma uvol
nila pro práci v Říši. Telefonoval jsem úřadu, že vás po
třebujeme, a tu jsem se důvěrně dověděl, že jste se do
práce v Říši přihlásil dobrovolně. Je to pravda?«
Vojtík přisvědčil mlčky jen hlavou, kterou nechal
sklopenu,
»Máte k svému rozhodnutí nějaký zvláštní důvod?«
Otázal se ho komisař dosti přísně.
Vojtík pozvedl hlavu, podíval se svému vedoucímu
pevné do očí a začal: »Je mi jedenadvacet let, pane
inženýre, a dosud neznám než Prahu. Chtěl bych dál,
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chtěl bych do světa, nabýt dalších znalostí, zkušeností,
vidět neznámé kraje, spatřit velká města — uviděl ko
nečné moře,«' poslední slova po krátké pomlčce řekl
jedním dechem — ani nevěděl proč.
Von Remsch utkvěl na Vojtíkovi dlouhým pohledem
a pak začal zase zvolna hovořit: »Pane Výmanovský,
vím, že jste pilný spolupracovník v tomto podniku, a
proto bych vám zakrátko dal odpovědnější práci. Ale
eh cete-li do světa, abyste nabyl dalších znalostí, nebudu
vám v tom bránit. Naopak pomohu vám, neboť i já jsem
měl vždy a mám dosud tytéž touhy. Než jsem přišel sem,
prodělal jsem. polské tažení a nechal jsem tam nohu;
to je vám asi známo. Před nastoupením vojenské služby
byl jsem inženýrem v Saarsku a před tím v ‘Linzi: to
bylo ihned po skónčení studií. Když chcete do světa a
chcete
moři, napíši svému otci, aby vás zaměstnal ve
svém podniku: chcete?
Vojtík rychle vstal, přiskočil
svému vedoucímu,
chtěl se chopit jeho ruky — býi'al by ji zlíbal. Avšak
inženýr von Remsch ruku oflláhl a pokračoval: »Jsem
z Lübecku, otec mát tam dřevařskou importní firmu. Již
jako patnáctiletý chlapec vždy o prázdninách jsem se
plavil na naší dýchavične třistatunovce do Karlskrony,
nebo až do Helsínk. Jezdilo se pro dřevo, a ačkoliv to
byla naše loď, dělal jsem obyčejného plavčíka; tak si
to přál otec. Mně to nevadilo, jen když jsem mohl na
loď, protože i já mám rád moře,«
Jednou
večeru Vojtěch Výmanovský přijel do Lü
becku a ihned se šel představit panu von Remsch se
niorovi. Byt mu nový zaměstnavatel opatřil již předem
a tak, když se potom navečeřel, zamířil své kroky
přístavu.
jejímu konci, kde
Šel pobřežní promenádou až
skalní výstupek, opatřený zábradlím, padá kolmo do
moře. Zastavil se. Slunce se stápělo v zelenomodrých
vodách, rozlitých do nedohledných dálek.
Nemohl mluvit, nemohl se modlit, nemohl vykřik
nout, jen prsa se mu dmula, ruce se bezděky rozpřáhly,
slza se zaleskla v oku — — —- jeho touha se vyplnila,
Jaroslav Drápala.
Papírová

sténá

padla

Nedávno mě překvapila v přeplněné tramvaji vzácně
plynná a čistá němčina, kterpu-hovořila mladá průvodčí s
příslušníkem branné moci. Když se přiblížila, hlásila se ke
mně jako loňská maturantka našeho gymnasia. Ano. vdala
se, muž pracuje jako inženýr v Říši a ona se přihlásila
službě v tramvaji. „Vždycky jsem ráda cestovala,“ dodala
s úsměvem.
Scéna nikterak vzácná. Dívka z tak zvané „lepší rodi
ny“, výborná žákyně, která by v míru trávila pomaturitní
léta nad knihami, vkročila do praktického života. A nyní
bylo na mně, abych se zamyslila — jak ji střední škola
připravila? A srovnáním s naší generací musila jsem po
pravdě říci, že dobře. Především se skutečně perfektně na
učila jednomu jazyku. My odříkávali data, uměli jsme reci
tovat nějakou básničku, vyprávět podle „šimla“ svůj živo
topis nebo „jak jsem strávila prázdniny“, ale po osmiletém
učení jsme nedovedli německy hovořit. I v ostatních jazy
cích se jí dostalo praktického základu. Z češtiny si neod
nesla jen snůšku dat, nýbrž skutečné porozumění pro stavbu
mateřského jazyka a děl v něm napsaných, pro funkci ja
zyka a literatury vůbec. I v ostatních předmětech získala
konkrétnější znalosti, byť na úkor nezáživné kvantity. Její
přirozená statečnost ukazuje, že dosud nesnila, nýbrž žila
v těsné spojitosti s životem a že je charakterově pevná a
vyzrálá. A tehdy jsem si uvědomila, jak se změnila tvář
střední školy.
Neni to už skleník, neprodyšně oddělený od ostatního
světa. Škola slouží celku — prokazují to nejlépe výsledky
školních sběrů odpadků, léčivých bylin atd. Prokazuje to
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rýzdoba školníchmístností, prováděná žactvem.Středoškol
ská profesura bývala pokládána celkem za pohodlnou sr
nek um, kde si kantor odučil své dvě až čtyři hodiny denně
měl pro sebe volný čas
tomu dlouhé prázdniny. Ne
bylo tomu tak u těch nejpoctivějších,kteří pro školu praco
vali třeba do noci, ale dnes musí pracovat i ti nejpohodl
nější. Neboť profesor nemůže být mechanickou loutkou,
nýbrž musí být tvůrcem svého předmětu. Bez knih, často
bez osnov stojí tu proti dychtivým mladým lidem a ne
ubývá, než přemýšlet, shánět a sám vytvářet texty, roz
pisovat a nově budovat. Jeho osobní odpovědnost je ve
liká. ale veliká je i radost z vykonané práce. Neboť dnes
více než jindy je vychovatelem charakterů. Vždyť i od
povědnost studentů stoupla zvýšenímúrovně střední školy,
omezením vyznamenání,zpřísněnoustupnicí známek. Zdra
vá soutěživost v učení nutí pedagoga zvýšenépráci, jako
soutěživost ve sběru pohání školu v jejích povinnostech.
Ne už průměrně tři, ale pět nebo šest hodin stojí dnes pro
fesor mezi žáky, aby ve zbývajícímčase pracoval na pří
pravě a na administraci.A přece vypomáhá zdarma denně
při magistrátě nebo jiném úřadě, kam byl přidělen, a tráví
tam i dny svých někdejších dlouhých prázdnin, pokud se
nepostavil po bok sedláka při žňovýchpracích. A toto za
sazení do praktického života sbližuje ho s žáky stejně jako
četné odborné kursy na místě působení nebo v Říši. A ved
lejší úkoly, reorganisaceknihoven a sbírek, provádění sběrů
atd. zesiluje vědomí osobní odpovědnosti a povinnosti.
Řekl-li loni ministr Moravec, že za rok nepoznáme
svou
mládež, tedy jeho slova došla vyplnění. Především proto,
že nepoznámeprofesory,kteří už nemohou být karikováni
jako ušlápnutí služebníčkovés věčně zapomenutýmdeštní
kem, protože získali na lidské důstojnosti a odpovědnosti.
A proto, setkáváme-li se s maturanty v továrnách, na
polích nebo v tramvaji, nenalézámebolestíny nešťastné, že
musili po dobu války vykročit z běžné životní dráhy, jak si
ji osm let představovali, nýbrž odhodlané mladé lidi, kteří
nikdy nezapomenou na zkušenou, které se jim dostalo, a
dovedou z ní plně těžit. Nebudouoddělenipapírovou Stěnou
od potřeb, radostí a strastí svých spoluobčanů,nezapome
nou nikdy, že jsou i na nejvyšších místech jedněmi z nich.
I jako dělníci ducha budou vždy stát v jednotě s dělníky
rukou.
Olga Srbová.
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Česká literatura
prošla v posledních
dvou letech značným
vývejem, který ji po mnohé stránce odlišil od dob dřívějších.
Významné změny jsou dány jednak silným pronikáním
autorů
mladých a nejmladších,
kteří nyní mohou
nastupovat
daleko
snáze a účinněji, než tomu bylo dříve, nastupujícímu
mládí
všestranně
vychází vstříc a podporují se jeho snahy, zvláště po
kud se odklánějí od literatury
čistě formální a abstraktní
pí
semnictví
reálnému
Změny, které lze
a dobově orientovanému.
pozorovat v literární
oblasti, se také projevují nastupováním
no
vých literárních druhů,
typů, směrů a pohledů. Tyto změny lze
ovšem zatím více sledovat v próze než v poesii.
V poesii stále
do značné míry vládnou tendence abstraktní,
kde zduchovnělý
pohled je vtělován do formy velmi pečlivě vybroušené, někdy až
přebroušené
(Paiivec, Bednář, Holan, Pilař, Vrbová). Ani tato
poesie, odpoutaná
od bezprostředního
života, není však bezzákonná a samoúčelná,
jak tomu bylo u mnohých směrů dřívějších.
S těmito směry se mladá generace rozloučila a nehlásí se
nim.
Dnes bychom
nenalezli
mladého
lyrika,
který by si liboval
blekotání
nebo v surrealistických
zrůdnostech.
v dadaistickém
nepěstuje se »estetika hnusu«, nehledá se umělecká krása v automatismu podvědomí a chorobných
halucinacích,
také se však na
druhé straně neuvádějí
do básnictví různé pseudovedecké
smě
podobně.
Mladá
ry psychoanalytické
a
generace v posledních
letech příliš zvážněla
otázek
a zahloubala
se do základních
• smyslu života a vývoje, než aby se mohla zabývat hříčkami
stejně bezcennými
jako zhoubnými.
Vyvinutý smysl pro formu
ovšem vede — v souvislosti s mnohými současnými překlady
—
zálibě v básnických
parafrázích
(na př. Tkadlecovy parafrápoesie čínské).
e Danta, nebo Součkové parafráze
poesii vý

razové abstraktně
dnes velká část lyriky nábožen
se přiřazuje
(Bochořák a j.).
ské, hlavně katolické
Se značnou zálibou se
někdy melancholicky
pěstuje stále lyrika krajinářská,
zasněná a
ukolébaná, jindy však energicky výraznější
a životnější (VI. Pa
J. Carek a j.). Také se však projevuje
zourek, Jar. Macháček,
veršů
i v lyrice proud mužnější a statečnější,
který nepoužívá
tomu, aby unikal jen do snů a vidin, ale kterému je i poesie
nástrojem
skutečného
zápasu postupujícího
mládí, cestou
ži
votu vyrovnanému
a vítěznému. Takové kladné úsilí životné lze
pozorovat na př. ve verších Fr. Kožíka, P. Bojara, Z. Skyby a
jiných; snad také je možno považovat
za zjev nikoli náhodný,
že mezi dnešními mladými básníky zaujímá místo velmi čestné
vynikající
moravský
sportovec
Mirko Paráček.
Jistým přízna
kem literárního
zdraví a projevem
nesentimentálního
mužného
vkusu je také rostoucí smysl pro literární
satiru (Čárek, Balista
projevem
je nová poesie sociální,
a j.). Zvláště pozoruhodným
jejímiž zástupci se také stávají
autoři z řad dělnických
(VI.
Thiele a j.). S prohloubením
kladného smyslu životního souvis!
vzácný fakt, že i moderní poesie se propracovala
hodnotné
dětskému,
kterého jsme již dlouho v naší litera
mu básnictví
tuře postrádali.
Mladí básníci dovedou i z prostých říkánek vy
kouzlit skutečně
umění slova, jako je tomu na př. u Jarmily
Urbánkové
a Fr. Hrubína. Zajímavé jsou i nové pokusy o obro
du básnické epiky (M. Hlávka, J. Baudise a j.). Možno jistě dou
fat, že toto úsilí epické bude pokračovat
— dříve se u mladé
vůbec neobjevovalo
generace
— a že přinese své nejživotnější
plody.
V próze jsou abstraktní
tendence, s nimiž jsme počali pře
hled poesie, přirozeně
mnohem slabší. Do značné míry se pro
jevují v románu psychologickém,
jehož nejvzácnějším
zástup
do sebe za*
cem je dnes Miroslav Hanuš. Prozaiků dušezpytně
hloubaných
je však celkově malý počet (na př. Zd. Urbánek),
Proti dřívější době ustupuje próza historická,
v níž díla z mi
nulosti české (Mařánek, Elpl) se střídají s pokusy z dějin národů
jiných (1. Korda, F. Křelina a j.). Historický
podklad mívají
prózy baladické,
jejichž záměr je však především
i zhuštěné
čistě umělecký
Někteří spisovatelé
(Fr. Kubka, M. Kratochvíl).
námětům předhistorickým
(Ad. Veselý a j.).
se občas obracejí i
Některé druhy románu nabyly zvláštní obliby.
Jsou to na př.
romány o umělcích a uměleckém
životě (J. Drda, Č. Jeřábek,
K. Schulz, N. Svobodová,
A. Černý), které zpravidla
pronikají
mnohem hlouběji, než jak dovedly dříve oblíbené a často velmi
zběžně vyráběné biografie umělců. Fakt, že v posledních letech
vzrůstem li
vystoupilo
více mladých spisovatelek,
se uplatňuje
teratury,
která osvětluje
vnitřní i vnější zrání mladých žen (O.
Srbová, L. Bártová, K. Uhrová, V. Horská, M. Hodáčová). Méně
pozdějšímu
věku ženskému, o němž nalé
se věnuje pozornosti
záme v cizích románech pozoruhodné
rozbory.
Z románů, které líčí širší životní prostředí,
s celkově udr
žuje svou linii román venkovský
Ant.
(J. Koudelka,
Z. Rón,
Šrámek, F. Směja, V. Rozner a j.). Neuplatňují
se však v něm
již tendence úzce stranické,
jak tomu dříve nejednou bylo, ale
spíše obecně lidové a častěji také mravně obrodné. S tímto fak
tem souvisí, že i pozornost spisovatelů
se neupíná jednostranně
prostředí
jen
venkovskému,
světu dělnické
ale silněji také
Technik,
P. Kutný, J. Glazarová,
E. F. Šaman, Jos.
mu (Alfr.
spisovatelů
Horal, V. Pazourek
sociál
a j.). Někteří z dnešních
ních jsou také z řad dělnických,
podobně jako jsme to konsta
Důsledkem
tovali u některých
mladých básníků sociálních.
ži
votnějšího
pojetí literatury
je, že jen velmi zřídka se vyskytují
samoúčelné
experimentující
pokusy s prózou (Mil. Součková) a
místo nich se objevují snahy, dávat lidu četbu posilující a osvě
žující; proto můžeme pozorovat úsilí o obnovu románu humoris
tického, jemuž se v české literatuře
velmi dlouho nedařilo. Toto
úsilí přineslo již některé zdařilejší
plody (Jar. John, Žák, Z. Jirotka, F. Vavřincova).
Na druhé straně práce na hodnotném
zlidovění
literatury
pomáhá
odstraňovat
lidovou literaturu
ve
druhu, proti němuž se
smyslu špatném, to je brak rozmanitého
téměř
vede záslužný boj. Této »literatuře«
se dříve nevěnovalo
pozornosti
šířila se ako
pak byly velmi neblahé;
a důsledky
nečekali.
plevel i v těch řadách, kde bychom toho naprosto
Proto se dnes objevuje
zvláště těch,
daleko měně detektivek,
které
jsou
literárně
bezcenné
jen na nejhrubší
a vypočtené
efekt, naopak se objevují umělecky pozoruhodné
pokusy o de
Šimáček, J.
tektivku,
př.
(Radovan
historicky
zabarvenou
na
Sabart). Umělecké
úrovně
také nejednou
dosahují
historie
ze
života kočovníků
(E. Bass), cestopisný
feuilleton
(J. Zhor, Ant.
Veselý) a romány, které si volí prostředí jiných zemí evropských
(Ptáček, Lovrič a j.). Jestliže se počíná zdárně rozvíjet poesie
výše, tím plněji se rozplopro děti, jak bylo již poznamenáno
zuje próza pro mládež, která má v české literatuře
tradici sou
Autorů na tomto poli pracujících
vislejší a pásemnější.
je mno
ho, stupeň zdaru není ovšem u všeeh stejný (J. Hořejš, F. Kožík, I. R. Malá, K. Lhoták, P. Čermák, F. Heřmánek
a j.). Znač
né obliby také nabylo přístupné zpracování klasických nebo pro
slulých děl světové literatury
nebo
(na př. historie Faustovy,
Milionu Marka Póla). Přirozeně
se pro mládež píší příběhy do
brodružné
(Troska, Zika a j.). Jiní autoři dovedou dětem podat
svět moderní techniky přístupnými
obrazy (P. Nauman).
Je zřejmo, že česká poesie i beletrie se vyvíjí mnoha směry
1 v době, o níž se říkává »inter arma silent Musae« a že si do
bývá i významných
ke skutečhodnot nových. Její přibližování
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neplodné pový
nosti » živým úkolům dneška, její překonávání
šenosti na straně jedné a brakové »lidovosti« na straně druhé,
přílivem
omlazení
mladých svěžích sil jo
jakož i její pronikavé
slibem do budoucna.
jistě pozoruhodným
—m —
e
Cech
poslání
Německa
Nezaujatý
a
pokusů revido
bylo několik statečných
V bývalé republice
Německu, ale vesměs byly vlád
vat naše negativní stanovisko
bohaté kni
noucí klikou umlčovány. Kolem malé, ale myšlenkově
Josefa Pekaře:
našeho historika
O smyslu čes
hy nejlepšího
stejně
rozvířila
prudká
polemika
jako
kolem
kých dějin«,
se
Radla:
»Válka Čechů s Něm
statečné knihy profesora
Emanuela
stanovily podíl Němců v našich dě
ci«* Obě knihy nesmlouvavě
nesmyslný
mythus
jinách a' vyvrátily
o věčném nepřátelství
zůstal jiný, stejně statečný
mezi oběma národy. Méně povšimnut
velmi cenná
pokus, kterým byla malá, ale kulturně-historicky
České vzdělání.
kniha F. V. Krejčího:
V ní se
a podnětná
společenský
kritik
pokusil
zhodnotit
kulturní
tento literární
a
národů
našemu vzdělání a je zajímavo, jak
přínos evropských
už tehdy mu smysl dějinného
úsilí německé kultury
vyzněl
evropsky,
tak jako by jeho úvaha byla psána teprve
dnes.
kdy evropské
poslání Německa začíná být v kladném smyslu
chápáno všemi evropskými
především
německým
ná
národy a
vzdělaný
rodem samým. Je dobře si znovu přečíst, co kulturně
Čech před dvaceti téměř lety (1924) dovedl říci o Ně
a nezaujatý
mecku. Dejme mu slovo:
typů vzdělanostnich
»Připomeňme
si ještě třetí z hlavních
Jaký rozdíl proti západu, proti jeho pyš
v Evropě, německý.
né ohraženosti!
Německo je země evropského
středu, jen ze se
mořem, na ostatních
stranách
otevřená.
Národ
veru chráněna
jeií je proto nucen stále se ohlížet přes hranice a uvažovat
o
svém postavení v Evropě. Evropa jest stále hlavním jeho zřete
lem a protože ho silná početnost a politická
sváděla,
aby
moc
Evropu chtěl vést a ovládat, vytváří
tento
se tu nejurčitěji
neboť na stavu a osudu jejím závisí osud
Evropy,
pojem
Německa, což o Francii neplatí a tím méně o Anglii. Hned prvý
veliký ideál národní je tu rázu evropského:
říše německá chce
býti evropskou,
dědičkou Rima a říše Karlovy, její císař má být
politickou
hlavou Evropy, jako je papež její hlavou duchovni.
Obklopeni tolika různými sousedy, zvykají si Němci záhy rozli
šovat a oceňovat jednotlivé
kultury:
zatím co národové západu
tvrdnou v pevně vyhraněné
útvary, zde se křižují vlivy ze všech
stran Evropy a zde na této křižovatce
je také vybojován
krutý
reformaci.
Německo ho nevede
a dlouhý zápas o náboženskou
propůjčivši
sebe,
ale
celou
půdu
Evropu;
nejdelší
pro
za
svou
válce, jakou poznala naše pevnina, klesá vysíleno do politické
maiomoci a nejhlubšího
duševního
úpadku. V této bídě učí se
skromnosti;
obdivuje se Francouzům,
Itálii, antice, zvyká si roz
hlížet se a hledat jinde vzory a když pak, obrodivši se duševné,
dospívá ve Výmaru ke své klasické
epoše a zaujímá
zas své
místo mezi vůdčími národy lidské vzdělanosti,
neděje se toto
obrození
sobecky nacionálním,
ale v duchu
široce
v duchu
evropském,
osvíceného
všelidství.
Je-li Goe
na předpokladech
the prvý, jenž razí slovo o »světové literatuře«,
honosí se ně
mecká škola romantická
nejvyvinutějším
smyslem kosmopolitickým. největší
šíří uměleckého
horizontu,
nejvyspělejší
schop
ností chápati a procítit cizí kultury,
jakou až dosud viděl svět.
Ke kosmopolitickému
vzdělání
bylo v dřívěja světovému
ších dobách možno dojiti dost lehce; bylať tu latina pojítkem
tradice
antiky
všeobecným
podkladem.
Ale takovéto »světové«
*
vzdělání tkvělo vlastně ve vzduchu a nebylo živeno krví žádné
určité národní
kultury;
taková abstraktní
a dutá byla na př*
světovost, jak se projevovala
revoluce. Ale
v ducha francouzské
tito Němci z roku 1800 byli první, u nichž Evropa nebyla jen
abstraktním
heslem, ale jejichž evropanství
se skládalo opravdu
evropských
z prvků všech téměř konkrétních
kultur. Byli vy
chováni francouzskou
literaturou,
ale horovali při tom pro ně
mecký středověk,
zbožňovali Shakespeara,
ale i Calderona,
a šli
kultu antiky a italského umění. Nikdy
za Goethem v nadšeném
před tím nerozkvetlo
ještě kulturní
evropanství
do takové šíře
a bohatosti, ale ovšem — jen v knihách. Politická
roztříštěnost
národa a maloměstská
těsnost jeho životních
okolností bránila
těmto Němcům vtělovati
tyto nesmírné
kulturní
perspektivy
v život. Zatím co oni jen psali a snili, snažil se někdo jiný zbudovati politickou
jednotu
Evropy vítěznými
bitvami
jejich
půdě: Napoleon. Německo jest opět hlavním bojištěm anaprůchod is tem armád; země evropského
středu jest nejcitelněji
zasažena
všemi křečovitými
krisemi celé pevniny. Idea napoleonská
padá
se svým nositelem, národové se uzavírají
opět do svých starýeh
hranic; vedle tendencí
světovosti a humanitě,
jež se projevují
pokroky vědy a civilisace.
probouzejí
se ve všech národech
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Stesk

mladých

do

umělců

odpověděl pan ministr Aloravee
V jednom čísle »Přítomností«
na otázku »Jaké má být české umění«, zcela jasně: »Musí být vel
této odpovědi chci něco připojit. Jsem mladý člověk, jeden
ké!«
z těch, kteří se přihlásili vychovávat českou mládež. Naším úkolem
je vychovat mládež zdatnou, zdatnou především tělesně, ale chce
tomu potře
a duchovně.
me. aby byla zdatná také charakterově
i vás.
bujeme umění. Máme díla starých mistrů, ale potřebujeme
současné umělce. Člověk lépe chápe dílo. které se zrodilo v době,
kterou zná a v které žije. Nejsou lidé stejné povahy a nemůžeme
čekat, že budou všichni hledat veliké myšlenky a poučení u sta
filosofů. Nejméně to můžeme čekat
rých antických a středověkých
u prostého mladého člověka, který se učí řemeslu a zábavu nehle
dá v hlubším umění. Nové české,umění musí být činitelem při vý
chově české mládeže. A vychovávat mládež, to znamená dát jí dob
rou. solidní cestu do budoucnosti, zabezpečit jí správný náhled na
svět a hlavně udělat ji zdravou, pevnou, všem nehodám vzdorující
a čestnou. Je to veliký úkol a jen veliké věci ho mohou naplnit. Je
třeba velikého umění! A ptám se: Máme současné umění velké?
Může souěasné umění splnit to, co žádáme?!
nelze říci, poněvadž slabiny jsou příliš viditelné. * N e
Ano
by snižovalo i to, co je dobré. Jisté je, že současná umělecká tvorba
nemůže nás uspokojit. Kdo ěte beletristickou
literaturu, která prá
vě vychází a hledá v ní něco dnešního, nenalezne to. Čeští spiso
podivných,
vatelé! Vaši hrdinové jsou většinou matná individua
často i nepochopitelných
povah, žijící v prapodivné době, která ni
kdy neexistovala.
O minulé době psát vám brání rozum, o nové
zase cit, který ji ještě nepochopil. Republika je mrtva a Protekto
úplně vaši tvor
rát se vám ještě nenarodil. To snad charakterisuje
bu. Jste zajatci, kteří se sami vězní. Je válka, doba plná vzrušení
dobře
nemůžete
soustředit
se
na práci.
a dějů, jste roztěkáni a
Chápeme, uznáváme a čekáme. Po válce však budeme určitě žádat
díla. která zvěční naši dobu a budou hlasateli- velkých myšlenek,
lidstvem. Ale i nyní chceme vidět alespoň
které nyní pronikají
snahu. Chceme vidět, že nejdeme sami. Chceme vidět, že s námi
jdou lidé, odpovědní za českou kulturu.
Karel Vilink

Vychází každého prvního v měsíci, dvanáctkrát do roka. — Vydává Melantrich
a. s., Praha II, Václavské n. 36. Telef. 214-51. Účet post. spořitelny 64064. Nevyžá
doručného
36.—, včetně
dané rukopisy se nevracejí. Předplatné na rok
3.doruč.
0.30. Jednotlivá čísla
0.60, na pul roku
18.— včetně
f
tiskárna.
rozumí
franko
se
cena
— Užívání novinových známek
povoleno ředitelstvím pošt v Prase. Dohlédací úřad Praha 25.

Dr.EMANUEL
VAJTAUER
šéfredaktor
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nedůtklivosti
nacionálni
To však nic nemění na té
a řevnivosti.
skutečnosti,
že vzdělání Němců zůstalo v hlavních
nepopiratelné
rysech věrno tradici své klasické doby a na rozdíl od francouz
ského a anglického zachovalo si svou širokou podlohu evropsko«
Jest to snad v rozporu s politickými
aspira
a kosmopolitickou.
cemi obnovené říše — známý rozpor mezi Německem Goethovým
Bismarckovým
a Německem
— ale také není: toužíť toto nové
Německo po tom, aby ovládlo svět nejen politikou, vojskem
a
obchodem, ale i duchem.
Francie vedla dlouho Evropu duševně, aniž při tom chtěla
Evropě svého ducha — nedovedla
toho už
a dovedla vtisknout
proto, že tento její duch byl tuze výlučný a neměl pro ostatní
Evropu porozumění.
O Anglii se vůbec ani nemůže říci, že by
chtěla oyládnouti
kontinent
svým duchem.
Německo
však to
chtělo, v tom spatřovalo
své poslání jakožto centrálního
evrop
ského národa a výbojnost tohoto svého kulturního
ducha živile
právě tím, že mu dalo žít velmi široce a sytilo jej dojmy a pod
něty ze všech stran Evropy. Duch německý na rozdíl od pyšné
národů je všemi směry otevřen a všemu
uzavřenosti
západních
přístupen
jako půda Německa. Vnímavý a chápavý pro všecko
cizí a nové, snadno si dovede cizí prvky osvojit a vlastní tuhou
bytostí strávit, takže lze říci, že to, co jinde by
a energickou
lo vytvořeno
v nedůtklivé národní výlučnosti, zde ve středu pevevropské
vespolek mísí a dospívá
nin> se na sebe hromadí,
synthesi. Ochota Němců jde v tom směru tak daleko, že dove
půdu
cizí
básníky
přenést
vyvolat
dou
pro ně tak
na svou
a
nadšený
kult, jakého by tito básníci nebyli dosáhli ve svých
vlastech. Tak učinili před stoletím se Shakespearem,
nejnověji
Jejich největší myslitel z poslední
s Ibsenem a Strindbergem*
doby to byl, jenž pronesl slavné slovo o potřebě »dobrého evro
jestliže tím Nietzsche svým krajanům
panství«;
chtěl vytýkat,
že dobrými Evropany
že tak
dost nejsou, nesmí se zapomenout,
mluvil v letech po Sedanu, kdy kosmopolitism
německý byl vy
střídán
vlnou úzkoprsého
nacionalismu
a kdy zároveň všecka
jejich duševní tvorba byla v úpadku. Od těch dob však byl duch
německý oplodněn a vzpružen mnoha novými vzněty
a duševní
ruch, jenž tam vládne od příchodu Moderny v letech devadesá
takže i přese
tých. je ovládán opět hledisky široce evropskými,
všecko, co způsobila světová válka, může německá literární
ve
řejnost ještě dnes platit za nejširší a nejvolnější
forum evrop
ského ducha.
kulturně
pojem
Je-li tedy někde uskutečněn
Evropy, jest to zde.«
-er
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HELLADA

SPOŘIVOST

továrna
namýdlo
PRÄHA-MICHLE
KOLÍN

ZÁKLADEM
BLAHOBYTU

CfajifcLfyer^

SIEMENS
ELEKTRICKÉ
VÝZBROJE

při bolení hlavy, migréně,
neuralgii
a nespavosti
bolestmi^
vyvolané

pro
výrobu,
rozvádění
a používání
elektrickéenergie
SIEMENS
PRAHA
OSTRAVA
.BRNO
•MOR.

Výrobce jíiWlUlchtiÍUb
Telefon

R275/321

s.s r. a, Praha II

20115, 51402
122

Jeden

Pepíka,
pro
jeden
pro

Fran

tiká

a navrch ještě kousek pro tu naši Barču... Tak

nás na pouti vždycky lákali kramáři ke koupi
všelijakého cukroví, které nemohli jednotlivě
prodat. Také dnes se tu a tam setkáváme s po
kusy, odprodat méně žádané zbožíslibovánímně
jaké maličkosti do pečiva nebo do polévky.Dobré
výrobky ale nepotřebují lákadel. Tak je to
i s Meltou. Nikdo se po ničem jiném neptá, jen
když dostane Meltu.

USTAV
MODERNÍCH
*

M

PRAHA
II,Spálená
18,tel.236-76,
BRŇO,
Nám.
Viktoria
21,tel.195-45
.1

-v

Marnotratník

vyhazuje

peníze oknem. Ten, kdo nedbá rad
svého lékaře a svými léčivy plýtvá,
počíná si právě tak nesmyslně.

S lé&vy TROPON správně hospodařit
příkaz «hbešfca!

Těch perníčků děcku dávku
do školy na přesnídávku,
uzříte, jak zdravím vzkvétá...
Ušetříte hodné chleba,
přípravě však užít třeba
prášek do perníku
&:
•

KRÁLOVÉ
MĚSTEC
FRANI.MATĚJKA,
pcíivatin
tovární

O m i n o I pomáhá
šetřit mýdlem a udr
žuje dum od sklepa
až po střechu čistý
iÉfrafe

ýchicAJOMINOL

chceme
TITUL

získat
PRdKOPNiKÚ

v moderníslužbě provozu. Proto se
tok snažíme, dodávat nejenom
běžné, ale i speciální technické
potřeby, na kterýchzávisínerušený
ehbd celéhoVóŠehopodntkuTtovár*
ny, dílny.Spojte se s námi! Napište
nám! Volejtečísla 288-09, 290-29

potřebami
velkoobchods technickými
PRAHAII, ŘEZNICKÁ10
109

