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Předseda vlády dr. Jaroslav Krejčí i
České
myšlesií
politické
nesní doba, tak bohatá politickýmiudálostmi nejJ_y většího dosahu, nutně vyžaduje, aby si její sou
časníci uvědomili co nejvíce význam těchto udá
lostí, správně je zhodnotili a vyvodili z nich důsledky.
Jen tak lze získat správný poměr současnému
politickému dění a jen tak lze stanovití vůdčí zásady
pro vlastní počínání. Je prostě nutno více než kdy jin
politicky.
reálně
dy: mysliti
Pro českého politicky myslícího člověka nemůže
býti sporu o tom, že pro něho základním východiskem
všech politických úvah a hodnocení je a může býti
jediné skutečnost, že výnosem Vůdce o zřízení Pro
tektorátu Cechy a Morava ze dne 16. března 1939
staly se naše země opět součástí Německé říše, moc
nosti to dějinami a zeměpisnoupolohou v tomto pro
storu nejsilněji interesované.
Tato skutečnost měla ovšem za následek nutnost
základní změny v českém politickém myšlení. Poli
tické dění nelze již hodnotiti s úzkých hledisek ryze
národních, jako tomu bylo dříve, nýbrž s hlediska
velkých zájmů Říše jako celku, jehož součást naše
země tvoří a jehož prospěch je i jejich prospěchem.
Vstupuje tu prostě do českého politickéhomyšlení
myšlenka,
nový základní prvek, říšská
a to
jako činitel vůdčí, jemuž je myšlenka národní, před
tím u českého národa do krajnosti vystupňovaná,
podřízena.
Uplatnění tohoto nového hlediska v praktické po
litice vede logicky požadavku nejužší spoluprá
němec
národa
ce českého
s národem
kým jako nositelem říšské myšlenky, spolupráce ve
všech oborech národní činnosti, spolupráce dnes tím
intensivnější, čím současná mimořádná válečná doba
vyžaduje většího vypětí energie jednotlivce i celku.
Náš národ měl vždy, díky Bohu, smysl pro reální
politickémyšlení a vlastnost tuto, jak již s mnoha vý
znamných míst bylo konstatováno, osvědčil zejména
též v osudovýchchvílích posledníchlet. Díky této své
vlastnosti pochopil ve své převážné většině důsledky
kroku svého státního presidenta
tomu se připí
nající rozhodnutí Vůdce z března 1939 pro své poli
tické myšlení; říšská myšlenka a spolupráce s němec
kým národem staly se samozřejmou částí jeho poli
tického programu.
Stalo se to tím snáze, že rozhodnutí z března 1939
znamená jen navázáni na předcházející staletý poli
tický vývoj Cech a Moravy, v němž —-až na kratší
přestávky — říšská myšlenka a spolupráce s náro
dem německýmTirályvždy vynikající úlohu. Stačí po
hled do historie našeho národa nepochybnémuzjiš
tění, že — pokud tento základní myšlenkový a pro
gramový postoj byl českým národem zachováván —
bylo to vždy jeho prospěchu a že naopak, kde se

«

Přítomnost-/
byla povolána také
lomu, aby byla i lázní očisinou pro
celý francouzský život, který prudkým nárazem vyrazil náhle
ze svých tradičních kolejí. Právě proto, aby očistnou býti
mohla, byla porážka Francie v roce 1940tak úplná, obecná
a všestranná: muselo se zhroutit všecko, aby tato země mohla
začít od počátku znova na noyých základech a z nového
zorného bodu, jímž mohlo býti -jedině plné a upřímné při
znání porážce jakožto pevné půdě nové francouzské po
litiky: ať to zní sebe groteskněji, byla tato porážka s vědo
mím, že byli poraženi dokonale, jedinou věcí, jež Francii
zbyla, když armáda byla v troskách, stará republika v kon
cích, hospodářství ochromeno válkou a národ v duševním
zmatku, zdemoralisován a opuštěn všemi, jimž tak lehko
myslně projevil svou důvěru. A především dožila se svého
trpkého konce ona nejbáječnější představa o Francii, tak
oblíbená od roku 1918,jakožto o první a nepřemožitelné vo
jenské velmoci světa, o Francii nezranitelné za Maginoíovou
linií, o Francii šťastně opřené o mocné spojence Angličany,
Sověty, Poláky aid., o Francii tak svobodné, že se samou svo
bodou musela jednoho dne smrti zahltit, zkrátka představa
o Francii, jíž se nemůže nic stát.
A tak, když se toto všecko v několika málo týdnech
v roce 1940 pod nárazy německých vojsk najednou sesulo
na jednu hromadu, vznikly všecky předpoklady, aby byla
vytvořena ona příslovečná tabula
rasa, naprosto čistý
stůl, na němž by noví muži mohli začíti se stavbou nové
Francie podle nové vlastní- i evropské situace, vyhnětené
vítězstvími německé branné moci a politiky. Výhoda byla
pro Francouze v tom, že jejich starý řád byl hotov všude a
že vojáci nemohli vytýkati politikům, že oni, vojáci, svou
věc dělali dobře, ale politika že selhala. Stejně ani politikové
nemohli se chlubit úspěchy a kárat vojáky z nezdarů, protože
všichni byli na jediné lodi a všichni s ní zacházeli špatně. Je
pravda, že francouzský generální štáb selhal a že francouzská
armáda nemohla se vyrovnali německé ani vedením, ani
strategií, ani taktikou, ba ani počtem a kvalitou zbrani Ale
nic neselhalo v oné strašné francouzské krisi tak jako fran
couzský stát, který armádu lehkomyslně vehnal do úplně
zbytečnémválky po boku nepřipraveného a svrchovaně so
beckého britského spojence. Právě „da liegt der Hund be
graben", jak říkají Němci, protože tato vina francouzského
státního vedení je, historicky chápáno, mnohem a mnohem
větší, než vina toho neb onoho generála, že prohrál tu neb
onu bitvu. Poznali a vyznali si tuto vinu mohlo a stále ještě
může býti prvním předpokladem francouzské obnový a
očisty, protože z ní lze odvodili všecko ostatní potřebné.
Vždyť tuto válku Francie opravdu nevedla pro sebe, a
francouzský národ to buď (z malé části) jasně viděl, nebo
(z části daleko větší) aspoň podvědomě tušil. Proto šel do
války celkem s nechutí a bez onoho horoucího a spontán
ního přesvědčení o nutnosti a posvátnosti nastávajícího zá
pasu, jež národ umí stmelit v bojující jednotu. Proto se do
myslí francouzských hned od počátku války vkrádalo tolik
nejistoty a ponurých předtuch. Francouaeký lid si této války
nepřál, protože jí nepotřeboval. Kdo jí však potřeboval, byl
spojenec britský, pro jeho politické zájmy vytáhla Francie
do pole. Kdyby bylo záleželo jen na Francii, byla by nechala
meč v pochvě: Ale Francii, to jest jejímu vedení, na Francii
tehdy záležet nesmělo, tomu muselo záležet na Anglii, pro
tože francouzská velmoc ztratila politickou svobodu jednání.
Proto musela nasadili kůži za zájem cizí. A v těchto cizích
britských službách byla Francie poražena, jistě také svému
naléhavému poučení, aby hledala ve své politice především
zájem svůj. Osvobodila-li tedy německá branná moc Francii
od jejího anglického spojence, vykonala pro Francii skutek
dobrý: přiměla Francii, aby se. politicky mohla postavit na
své vlastní nohy. Francie si mohla vším právem oddechnout
a pak porozhlédnout se a hledat, kde je hyuí, po ústupu
Anglie z evropské pevniny, opravdový francouzský poli
tický zájem:
Ale nová Evropa bude něco docela jiného než svět,
který by odpovídal starým běžným francouzským představám
2—34

o Evropě a funkci Francie na této pevnině. To nebude Evropa
nějaké zastaralé rovnováhy velmocí, v níž by slabí doplá
celi na vrtochy a vypínavost mocných třebas nemocných,
to bude prostě spravedlivá jednota svobodných evropských
národů pod vedením a štítem íše.
Poražené

myšlenky

franč.

revoluce.

Do této nové Evropy se nebude hodit žádný národ a žád
ný stát, který by si chtěl zachovat ve svém životě odkazy zá
sad francouzské revoluce, které byly právě německou nacionálně socialistickou revolucí a italským fašismem vyvrá
ceny z kořán. Nebude na místě ani nacionalistický indivi
dualismus, ani jakýkoliv jiný, myšlenkový, politický, hospo
dářský, éra stranických parlameníů, voiebních horeček, liberalislického kapitalismu, to všecko by nová Evropě ne
slušelo. Ale toto všecko vyšlo z Francie, to vše roznášelo
po celé Evropě svého času znak a pečeť, jejího politickomyšlenkového prvenství. Nyní je toto všecko pryč a. to tak
dokonale pryč, želáni národ francouzský, chce-li býti aktivně
účasten novoevropského života, nesmí na tom lpět, byť by
to vyšlo před půl druhým stoletím1z jeho kolébky. A tak
nastává francouzskému národu nový boj, rovněž nesmírně
důležitý, totiž boj o jeho vlastní formu, o formu novou, jež
by odpovídala novému politickému myšlení evropskému.
A právě zde jsme u dalšího důležitého poznatků. Právě tak
jako svou porážkou v -roce 1940 ztratila Francie definitivně
vojenské prvenství v Evropě {založené ovšem hodně na le
gendě o vítězství v roce 1918), právě tak jako pozbyla od
podepsání anglo-francouzské dohody v roce 1904 svo,u poli
tickou svobodu, byla jí od vítězného pronikání politických
myšlenek nového Německa za hranice Říše odňata vůdčí
role i v politickém myšlení západního světa. Vojenskou roz
hodující roli už Francie hráti nebude nikdy a není také v zá
jmu Evropy třeba, aby ji hrála. Politickou svou ztracenou
svobodu Francie svou porážkou vlastně získala zpět a bude
jedině na ní záležet, jak ji dovede využít prospěchu svému
a v zájmu nové Evropy. Bývalé své vedoucí postavení v po
litickém myšlení však Francie rovněž definitivně odevzdala
národu německému, protože dědictví francouzské revoluce
se vyžilo pro všecky časy. To je velmi důležité vědět ze
jména pro všecky ty, kdož v některých národech evropských
a také u nás stále ještě blouzní, zejména mezi inteligencí,
o „staré Francii" a jejím jakobínském geniu. Dnes francouz
ské duševní prvenství patří-již historii.
Toto jsou hlavní znaky, jimiž se dnešní francouzská si
tuace liší podstatně od postavení Francie před porážkou,
francouzský národ musí je pochopit a pokud možno bez bo
lesti se nim přiznat. Pomůže mu tomu i fakt velmi vý
mluvný a samotnými Francouzi uznávaný, že totiž populační
síla Francie neopravňuje, tuto zemi přeceňování vlaslnich
životu nad poměry. Pozvolně, ale pevně klesající
sil
francouzská populace činila by každou politiku expanse
projevem násilným, nezdravým a nepřirozeným, vždyť ani
disposici tolik lidí, aby za
mateřská Francie nemá dnes
bránila odlidňování venkova a vymření nebo vystěhování
celých vesnic ' do měst za lehčím živobytím. Kromě toho
je obyvatelstvo mateřské země Silně pronášeno živly jinonárodními, Italy, Španěly, různými slovanskými- přistěho
valci, ba i Araby .a jinými živly z kolonií, Židy a míšenci
všech těchto prvků Francouzi, takže počet lidí francouzské
. krve je daleko menšís než počet obyvatelstva Francie. I tyto
věci mají své slovo v základním procesu nové orientace
Francie, jejíž smysl je v tom, že za všech okolností funkce
Francie v nové Evropě bude mnohem skromnější, než jakou
byli v Evropě zvyklí přisuzovali Francii předválečné.
Okol

nové

Francie

v Evropě.

Než spravedlnost pro všecky, takový bude řád nové
Evropy, tedy i spravedlnost pro Francii. Jaká může býti
funkce Francie v nové Evropě? Správně možno však mlu
vili jen o funkci nové Francie, protože stará Francie, byť se
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některým zdála sebe sladší, by žádnou úlohu v nové Evropě
hráli nemohla a laké žádnou hráli nebude, proíože jí prostě
nebude. V ohromném Íavícim kolli současné přeměny a pře
stavby světa i stará liberalistická, demokratická, zednářská,
pokrokářská, kapitalistická, měšťácká, stranická a parlamentářská Francie, stará republika kamarádů, bude zlikvidována
a učiní misto nové formě státní. Jaká bude, nelze dnes ještě
jasně vidět, protože přelavovací proces postupuje pomalu,jen tu a tam urychlen o něco novými nárazy starých představ
a zálib o tvrdou skutečnost. Co dnes však už lze říci, je tolik,
že nositelkou nové Francie bude generace mladá, protože
Francouzi jsou národ i při své tradiční revolučnosti velmi
konservativní a starší generace je tedy celkem ochotna
umřít v představách, v nichž žila. Mladé pokolení, plné hoř
kosti Anglii a staré republice, hledá však zatím vášnivě
a hladově půdu pod nohama, ochotno vzdát se starých
obrazů, jen když najde jiné a lepší. Nesmíme zapomenout,
že mladým Francouzům zakrývali a skreslovali tehdejší drži
telé moci pravý stav nového Německa právě tak, jak to činili
u nás. Proto je ve Francii velká sháňka po německé politické
literatuře i po nových knihách francouzských, zejména líčí
cích zápas Ríše ve světle boje o novou Evropu. Francie pro
žívá v politickém myšlení první větší pokusy o vyrovnání
svého nitra, zbaveného liberáině-demokratické ideologie,
s myšlenkovým světem německým a italským a objevují se
první stopy, někdy i velmi propracované, nových koncepcí
o národním společenství, o státě, o práci jako základu ho
spodářství, o autonomii hospodářských sil pod dozorem
státu, o funkci náboženství v novém národním životě, o pofrancouzštění francouzské kultury, znečištěné v posledních
desetiletích anglosaskými ba i bolševickými a židovskými
vlivy, o zvláštním právu rodinném, o novém socialismu, vše
pod zřejmým vlivem německého myšlení. Současně probíjejí
životu i první organisované formy politické. Doriose
íova P. P. F., lidová strana francouzská kromě jiných organisací, na půdě nového pořádku stojících, jež všecky mají
býíi koordinovány a jednotně řízeny z ústředí všech vlaste
neckých sdružení. Při tomto novém kvasu nesejde ovšem
ani tolik na formách jako na duševní náplni a vnitrní dyna
mice a elánu. Francouzi jsou národ zamořený kriticismem a
slovo víra bylo u nich dlouho v necti. Pravda je, že ubylo
kriticismu a přibylo víry. Ale mělo by ještě více ubýti
kriticismu a ještě více pnbýti víry. Víry, že v nové Evropě
nová Francie nebude ztracena.
Nebude, neztratí-li se sama. Francie má dosti vzděla
ných historiků, kteří dovedou francouzskému národu vy
světlit, že údobí anglofrancouzské součinnosti, trvající asi
čtvrt století, je jen zcela nepatrným výsekem francouz
ských dějin, které jsou jinak po celé své trvání naladěny
protibritsky. Nejdelší válka evropská, válka stoletá, byla bo
jem Francouzů proti pokusům Angličanů zmocnifi se celé
Francie. Anglie oloupila Francii o Kanadu, což vedlo poz
ději ke ztrátě Louisiany, i o državy v Indii. Naproti tomu
kavalírským chováním Německa umožnil Bismarck Francii
založili velké africké imperium v letech osmdesátých. Francie
má dosti hospodářů, kteří si dovedou vypočíst, co by se stalo
z Evropy, kdyby vítězná Severní Amerika změnila tento
kontinent v jedinou historickou a přírodní reservaci, na niž
by se jezdili dívat z USA lurisié-zbohailíci, protože by se
veroamerický kapitál evropský průmysl prostě zničil, aby se
zbavil konkurence. Francie má dosti kněžstva, aby vyložilo
věřícím možnost ještě horší, o níž mluvil také Laval, to jest
nadvládu bolševického Ruska nad Evropou a teror komu
nistické strany ve Francii. A Francie má přece stále ještě
dosti - jak doufáme - politického smyslu, aby pocho
pila, že její místo je jedině na straně nové Evropy, jíž i ze
skromnějších svých možností může dobře posloužit jako
země bohatá, vladařka nad valnou částí Afriky, jež je
doplňkovým kontinentem pro samostatné evropské hospo
dářství, země s obyvatelstvem přičinlivým a skvělé doved
nosti v řemeslech i uměních. Nechť tam nezapomínají, že
jsou jednotě evropské hodně dlužni: byl to přece Richelieu,
který se snažil ze všech sil oslabili německý národ a Ríši,
3—35
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byla i u nás skupina básníků, kteří usilovali o největší mož
nou upřímnost a strhávali s člověka všechny závoje, vyvstá
val proti tomuto rekordu upřímnosti horoucí kult fantasie,
která dovedla člověka a život vidět Ve znásobené podobě
skoro pohádkové. Proti kultu nestálosti a revolty reagovali
básníci, kteří objevovali základ světa v řádu a zákonu. A
proti poesii tak zvané pokory, jež se často zvrhla v poesii, ne
senou pocitem méněcermosti, nacházíme v české literatuře
zápas o charakterovou sílu, stupňovanou až v lidský heíoism. A tak bychom mohli touto vývojovou dialektikou posiihnoyti přímo sám základ tvořivosti naší národní duše, která
s nesmírnou citlivostí vyrovnávala všechny názorové a ci
tové výběžky a vyvažovala všechny extrémy.
Bylo tedy u nás v posledních desetiletích i v kultuře
ledaco nedobrého: leckdy byla naše poesie až příliš inspi
rována francouzskou literaturou,- občas jsme přenášeli z Pa
říže
nám i to, co mělo klidně zůstat mimo naši kulturní
oblast, poněvadž nám to bylo cizorodé a nezdravé. Ale vzá
pětí si naše kultura pomáhá a vytváří organický protiklad
a tudíž obnovuje porušenou rovnováhu. Jedině "touto dia
lektickou metodou lze pochopili nesmírně složitý proces ná
rodní kultury a její nejhlubší základy.

údělem. Zoufalý a smutný je obraz, jaký dávala o člověku
poválečná literatura: člověk tu byl opravdu raněn vnitřní
slepotou a mravní rakovinou. Zde všude vidíme rozklad člo
věka, jenž ztratil souvislost se světem, s národem, s lidem
a proto hyne vnitřními úbytěmi.
novému

hrdinovi

To všecko musí nová literatura překonali především.
Nová literatura a poesie však musí vyrůsti z nového obrazu
o člověku, jaký vyjde ze žároviště této apokalyptické doby,
v níž se přetavuje celý svět a všechny formy lidskosti. Ne
víme zcela přesně, jaký obraz člověka vzejde z dnešní svě
tové bouře. Ale tolik je jisto, že dekadentní lidský rod, za
bydlující západní poválečnou literaturu, nebude míli místa
v budoucím světě, poněvadž je to rod osamocených egotistů, zrcadlících neustále sebe a svou vnitřní prázdnotu. Dneš
ní člověk se naučil nořili se do národního množství, do lido
vé družnosti, naučil se usměrňovali své já pospolitostí s li
dem tvořícím a pracujícím, pochopil sebe jako jednu sílu,
která má v nekonečném silovém poli světa vykonali jistý
úkol a tím pohrrouti aspoň o malý kousek vývojem vesmí
ru. Uprostřed žhavého vývařiska světa rozpustila se lidská
sobeckost a malost a proti všem neřestem starého rozbo
západního
člověka
rozvrat
řeného člověka, proti měšťácké pasivitě, proti nevýbojnosti
• Poválečný
tak zv. pokoře, proti anarchismu a egoíismu, proti nevíře
a
Nikde jinde nejeví se pravý stav zdraví nebo nemoci
'
lidské
ctno
a skepsi, začínají se obrozovati základní
národní slovesné kultury výrazněji než v obrazu, který si
sti, čestnost, věrnost, vůle pomoci
opravdovému bratr
Kolikrát jsme v poválečné době čili’» ství a neúchylná víra v práci a povolání, jimiž se člověk
tvoří o člověku.
zúčastní na obecném vesmírovém díle, na potlačování svě
o krisi oivilisacé a krisi člověka, jak se obrážely na př. ve
francouzské literatuře,- kolikrát se tu mluvilo o těžkém světového chaosu a na stavbě světového řádu. Heroismpotobolu, v němž se projevovalo vědomí, že člověk je těžce
voláníapráceje
nejkrásnější lidskou ctností. Člověk se
ohrožen rozkladem a vnitřní nepevností. V poválečné Fran
jím stává věčným spoluívořitelem světa a tedy opravdovou
cii byl na př. vysoce ceněn Marcel Proust, v jehož románové
lidskou existencí, reálnou, tvořivou, účinnou silou, která
řece „Hledání
ztraceného
času" je vtělena obrovitá
se neustále vtěluje v dílo. Jak daleko stojí tento hrdinský
destrukce lidské osobnosti. Lidé u Prousta se neustále rozklá
ideál od starého aristokratického heroismu, jaký vidíme na
dají a jejich osobnost zase znovu vzniká, neboř jejím zákla
př. ve francouzské klasice! Nový hrdinský lidský typ se
dem je nesouvislost a naprostý nedostatek jakékoliv podsta
zařazuje do národního celku, v němž musí vykonat dílo,
ty, to jest víry a vnitřní jistoty. Člověk je tu kolonií duší,
které je mu určeno, a dovršuje svou osobnost právě tímto
které hned vystupují, hned zanikají, a duše je tedy neustálý
dílem, jímž spolubuduje na světové stavbě... jak to už
proud změn. Charakter vůbec neexistuje, poněvadž v člově
dávno cílil Ot. Březina ve svých velkolepých visích lidské
ku zcela zrelativisovaném není žádné stálosti a konstant
budoucnosti. Idea povolání, jež je zdrojem moderního he
nosti. Uprostřed prokletého světa se .svíjí prokletá duše, která
roismu, promítá se v ideu věrnosti dílu a světu, ve vědomí,
žije sice tisícerým životem, ale i tak ve strašné prázdnotě
že každodenním’dílem si člověk každodenně vykupuje prá
a pustotě ... neboť tento člověk vypadl ze všech společen
vo existence uprostřed světa, a v ideu lidské velikosti, jež
ských a národních souvislostí, žije neřestí a sobeckým sebenení pojata ve smyslu nadčlověka, nýbrž právě naopak
zrcadlením a je necitelný
realitě sociální a ke každé akti
člověka, jenž se stále objektivisuje svým dílem a pro ně je
vitě a víře. Ještě dál zabředl takový Ferdinand Celine, jehož
ochoten zříci se části své svobody. Jádrem tohoto nového
oba velké romány, „Ce sta do hlubin
noci" a „Smrt
ideálu člověka hrdinského, jak se dnes tvoří ve světě, je
družnosti
Hrdinství je
idea lidské
na úvěr" jsou neseny obludnou visí zbídačeného světa
a tvořivosti.
vrcholné stupňování tvořivého lidství a tedy stupňování ži
a zepsutého lidství, které se dostalo nad propast. Celine chce
strhat s tváře člověka všechny masky a ukázat ho v nahotě
vota v nejvyšší tvar. Ale jde vždycky ne o vzdušný ideál
zvracení strašné. Kulturu —i mravní — pokládá za pozlát
člověka, nýbrž o konkrétního člověka v tomto konkrétním
ko, pod nímž jsou sobecké, jedině pravdivé pudy. -Svět je tu
světě a v tomto čase, jenž je ohrožen ze všech stran, ale
-opravdu infernem, v němž není nic zdravého a čistého,
věrností svému dílu a národnímu úkolu vyrůstá v opravdo
vý hrdinský typ, jehož projevem je aktivita, tvorba a čin.
-v němž je jen zlo a neřest, a člověk je tu pojat jako živočich,
zbavený všeho mravního jádra a vší lidské důstojnosti. MiseTo je východisko nové slovesné kultury. Bez nového
xabilísm v nejčistším tvaru. Ale i romány Gidovy, zvláště
obrazu člověka nebude nové poesie. Kdybych chtěl vy
,„Fenězokazi",
romány Greenovy, Guillouxovy, mnohé
stihnout jednou formulí bídu a hrůzu poválečné literatury,
Tomány anglické (na př. Fluxleyovy), americké (na př. Faulk- zvlášť západoevropské, řekl bych, že podávala obraz světa,
inerovy), atd. atd. sdílejí tento obraz člověka, jenž přestal
jak se zrcadlil v rozvrácené lidské duši, plné hrůzy a nekli
iýíi vladařem sebe" a světa, pozbyl vnitřní síly, víry a du
du. Východisko samo bylo podlomené. Básníkova duše ne
chovní jistoty a stal se bařinou komplexů.
měla často síly a vnitřní jistoty. A odtud zbídačený obraz
Dvojí lidský bankrot předváděla poválečná literatura:
světa, jaký tato duše zrcadlila. Nová literatura musí zrcadlili
jednak bankrot člověka, jenž se uprostřed civilisační skusvat pevnou, vnitřně jistou a silnou duší, plnou víry a nadše
ní. Nový básník si bude vědom, že jen vyzrálou silou své
lečnosti Tám stal strojem a pozbyl své organické životnosti
duše a své osobnosti, vyjádřenou v díle, může dáli světu
a radostnosti,- jednak bankrot člověka, v němž se provalilo
zvíře, spláchlo s jeho tváře všechnu lidskou pravdu a po
opravdu něco kladného. Opravdová poesie předpokládá
nechalo v něm jen živočišnost. Na jedné straně kreslila lilevládu ducha nad sebou a nad světem — a tedy právě i nad
xatura člověka jako společenský a výrobní stroj, v němž
samou přírodou člověka. Patlání v podvědomí už dávno
úplně ochořely ústrojné energie. Na druhé straně se člověk
není posledním slovem básnické psychologie. Neboť oprav
změnil v bytost pudovou,' které se stydí za všecky znaky
dová literatura je nesena vůlí po celistvosti života a inte
lidství, a ve sféře mimo dobro a zlo a bez mravního pově
graci jeho zlomkovitého obrazu v cosi úhrnnějšího, bojem
domí žije animálně a popírá synovství boží, které je lidským
proti nebytí a za věčnost, bojem proti náhodě a za zákon,
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bojem proti rozkladu a za souvislost světa a lidské duše,
bojem proti egoismu a za lidské hrdinství. Jenom taková
poesie nebude reprodukovat historky, ale bude spolutvořit
historii, neboť bude proměňovat člověka a ovlivňovat ži
vot. Jenom taková poesie spojí vládu ducha se živelností
přírodní. Jenom taková poesie nebude pouhým zrcadleným
obrazem, ale velkým symbolem, v němž se sevře smysl svě
tového dějství.
Řekl jsem hned na začátku, že česká literatura měla
i v době těžké slovesné krise na západě čistší atmosféru a
čistší perspektivy, protože měla v sobě víc sociálnosti a víc
lidské družnosti.
problém

malých

Jan Ž i ž
H.

G.

a:
Schauer

a

jeho

otázky

»Neobrátí-li se celý směr národního života
dovnitř, mrtvi budeme vo idruhé a už na
vždy.«
ž na nepatrné výjimky v denním tisku proběhlo letošní
dvojí výročí narození a smrti Huberta Cordona
Schauera celkem bez povšimnutí.
přece, zaslouží-li
kdo z našich lidí, aby jich bylo právě dnes, uprostřed vel
kého sociálně revolučního kvasu, důstojně vzpomenuto, je
to Schauer, duch po .všech stránkách moderní a světový a
budiž i to řečeno, jedna z nejzajímavějších poslav novodobé
české historie vůbec. Nikoliv snad proto, že první začal u nás
pěstovat kritiku, ne už bez Iheoreíických východisek a cílů,
ale metodou přísně' deduktivně vědeckou, nýbrž především
pro svoji hlubokou mravní opravdovost, smysl pro reální
chápání podstaty života jedince'a ceku a pro svoji proroc
kou jasnozřivost předvídat vývoj světových událostí a schop
nost přijmout hesla moderní evropské společnosti už v době,
zdaleka ještě nedbající zájmů a potřeb kolektiva.
A jakkoliv kromobyčejné byly jeho myšlenky, neméně
pohnutý byl i celý jeho život. Originalita osobnosti není
pouze vymezena organickými a psychickými činiteli, ale je
do jisté míry určována i dědičností a sociálním prostředím.
Zdálo by se ledy paradoxní, že tento „kacířský" duch vy
šel ze starobylé Litomyšle. Nebylo tehdy světovějšího, ode
všech předsudků odpoutanějšího mezi naším vědeckým a
literárním světem. A nebylo ani smělejšího v hlásání a za
stávání moderních zásad a hesel mladé generace. Narodil
se 28. října 1862 v Litomyšli, městě staré tradice, na Zahájí,
nejodlehlejším a nejintímnějším zákoutí města, v předměstí,
které —z litomyšlského hlediska —jako by bylo mimo svět.
Otec byl sklenář, který v létě chodíval s krušnou na zádech
po okolních vsích, matka, rozená Vondrová, pocházela ze
staré litomyšlské rodiny na Záhradí. Oba byli velmi zbožní,
starý Schauer mimo to písmák. Hubertova matka však záhy
zemřela a když se jeho otec po druhé oženil, syn už do
movu tolik, nelnul a p<52dějise mu někdy dokonce i vyhýbal.
Přihlédneme-li však tomuto prostředí blíže, nalezneme zde
mnoho, co nám vysvětlí jisté zvláštnosti Schauerovy povahy.
Nejprve odlehlost rodného stavení. Tam, na Zaháj, nedo
sahovala církevní, panská a měšťanská tradice města. Byl to
jiný svět, s jiným životem, malým, ale vlastním, a v každém
domku jiným, podle povahy těch, kteří tam bydleli. Malý
Hubert, narozený v rodině národnostně smíšené, byl dán
mimo to na vychování ke strýci faráři do německé obce,
kde téměř zapomněl česky. Gymnasium studoval naproti
tomu zase v Litomyšli, v prostředí ryze českém. Vždycky
se cítil Cechem s českým vzděláním, ale stále jakoby na
pomezí obou národností. Neměl proto předsudků o žádné
z nich a snad právě proto byl schopen už tehdy cítit —
evropsky. A co bylo hlavní, způsob jeho vzdělání. Už na
gymnasiu bylo patrno, že se-v Schauerově případě jedná
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0 ducha neobyčejné invence. Záhy zde píše básně, zvláště
do psaného časopisu litomyšlských studentů Luna. R. 1880
věnovala Schauerova třída A. Jiráskovi, který ji shodou
okolností ani neučil, album svých literárních prací, do kte
rého Schauer přispěl exaltovanou básní „Na vlasT'. Do alma
nachu Z mladých snů, který r. 1881vydalo několik studen
tů z Litomyšle a okolí, napsal povídku „Mezi prvním a dru
hým jednáním". Tehdy však už na něho působily i jiné, mo
derní proudy. Od pokrokového litomyšlského děkana Ant.
Santy, jenž se i zde ukázal zcela na výši a ocenil dosud ne
známého studenta, si vypůjčoval filosofické knihy, nad kte
rými vysedával celé noci. Nejvíc studoval a také si oblíbil
Kanta a Hegela, tedy věci, kterých tehdejší česká mládež,
až naivně empirická, nejen že vůbec nedbala, ale také ani
většinou neznala. Ale i sociálních a hospodářských problé
mů si. už všímal. V liíomyšlském museu se zachovala
Schauerova črta z té doby „Okres litomýšlský ve vzhlede
národohospodářském" s podtitulem „Zápisky, předběžné prá
ce a myšlenky" - něco zase naprosto neobvyklého a mo
derního- na tehdejšího středoškolského studenta. Začíná hle
dět i^na literaturu docela jinak. Gte Saint Beuva a Em. Scherera a učí se na nich jiné kritice, než byla ta, kterou tehdy
pěstovali oficielně u nás. Pod jeho vedením si utvořilo ně
kolik pokrokových studentů litomyšlského gymnasia jakýsi
vzdělávací a debatní kroužek. Četlo se a debatovalo horli
vě. Zvláště o filosofii, sociálních otázkách a literatuře. Do
kroužku vniká uč moderní pesimismus, se kterým se pak
Schauer po celý život potýká těžce, avšak vítězně, což budiž
zdůrazněno.
H. G. Schauer byl už v podstatě hotov, když odcházel
z Litomyšle. V dalších, pro něho ovšem neméně pohnutých
deseti letech se jen rozvíjelo, co zde v mládí vzklíčilo. Po
maturitě odchází do Wienu studovat práva, pak filosofii, a
když poznává svůj omyl, věnuje se plně žurnalistice. A te
prve zde, při takovém glossování světa, se cítil na svém
místě. Za svého wienského pobytu napsal i několik proni
kavých filosofických a sociologických stůdií, z nichž nejví
#
im zwölften Jahrhundert" vydal
ce ceněný „Geistiges Leben
dvacetitříletý
sotva
— vlastním nákladem. Pak přišel do
Prahy a zde se stal tím, čím je nám v podstatě dosud: prvním
duchem moderního, už evropského světa, jehož hluboké a
opravdové myšlenky mohou být právě dnes nevyčerpatel
nou studnicí naší politické moudrosti. Působí v redakcích
Času, Ottova naučného slovníku, Athenea, přispívá do Čes
ké politiky, Nedělních listů, Hlasu národa, do německé Po
litik a dalších listů. R. 1889se ocitá nakrátko opět ye Wienu,
kde spolupracuje s Monatschrift für die christliche SocialReform a Českou revuí. Od r. 1891je už zase v Praze, kde
vede národohospodářskou rubriku Národních listů. Všude
tam zneklidňuje stojaté vody malých českých poměrů —
vzpomeňme jen rozruchu kolem „Našich dvou otázek" — a
nevyhýbá se žádné myšlence, žádnému problému. V té do
bě u něho propukla v plné síle plieni choroba, zděděná po
matce a živená Schauerovým bohémským životem. A tak,
když ani pobyt v lirolském Griesu nepomáhá, přijíždí s pod
lomeným zdravím domů. Hledá ještě zotavení Na horách
u České Třebové, ale marně. Umírá 26. července 1892 ve :
věku necelých třiceti let. Pohřben byl na liíomyšlském hřbi-!
lově, jako vyděděnec mezi rodáky města...
Národ

bez

poslání

není

národem

V Schauerově nitru zápasí silný cit s chladným, analy-.
iickým rozumem. Přesto je možno ve všech jeho projevech
pozorovat, že citová stránka jeho osobnosti se uplatňovala*
jen potud, pokud to neodporovalo jeho rozumovým inten
cím. Snad právě proto byly napsány pro první číslo Času
1 „Naše dvě otázky". Článek byl bezprostředním výrazem
hluboké krise, kterou jeho autor v té době prožíval. V krisi
byl však i celý národní organismus. A tak Schauer uvažuje
o pochybnosti boje za naši národní kulturu, jako kulturu
malého národa, a o možnosti přimknutí se duševnímu ži
votu velkého, nám konec konců velmi blízkého národního
celku. Konkrétně: siojí-li za to ve vlastním prostředí živořit.
5—37
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když je možno se jinde duchovně plně vyžít Schauer lento
problém neřeší, pouze nadhazuje. „Národ, jakkoliv reálně
žije jeh v'pŕíiomnosli, hleděli mu§í přece neodvratně a stále
do budoucnosti, každý jeho krok musí býti ve shodě S cílem
budoucím. Co jest úkolem našeho národa? Máme-li pak urči
tý cíl a můžeme-li ho dosici? Otázka ta jest ohromného do
sahu. Ci dostačí, když prozatím podle statistických výkazů
tolik a tolik milionů mluví určitým jazykem, má-li tato
massa nějakou, jakou takou organisaci a hierarchii, píše-li se
jazykem tím - literatura - pěsiuje-li se tú hudba, výtvarné
umění, divadlo, pořádají-li se schůze a slavnosti a žije-li se
se sousedy rozličně, v přátelství nebo neshodě, dle zdědě
ných názorů a chvilkových nálad obecných? Nikoliv, ne
stačí. Říká-li se tomuto zevnímu, třebaže na pohled sébe
správněji fungujícímu mechanismu národ, v očích myslite
lových tento sociální úkaz nezasloužil si jména národa. To
třeba říci, byť tím bylo dotknuto i valné částky našich mo
derních názorů. Jen tam je národ, kde je pevná, nepřetržená
a nepřetržitá souvislost mezi minulostí, přítomností a budouc
ností, kde existuje skutečný vnitřní zákon rozvoje, kde je
jednotný duch a cíl. Bez i d e á Tu, bez vědomí
mrav
povolání
ního
ne ní národ a.'/ „Otázek těch je
řada a s nimi zase nové a nové." Schauer patrně už tenkrát
cítil, jak vydupávání svébytné národní kultury za každou
cenu může být přehnáno. Jít s duchem doby znamená v prvé
řadě pochopit novou dobu, které si pro organisaci společ
nosti vytváří širší rámec. A snahoii každého z nás mělo by
být vedle snahy po svébytné kultuře hledání takového místa
pro národ, kde by podle svých nej lepších sil sloužil nové
idei celé Evropy.
I jeho pozdější projevy dokazují, že t. zv. odnárodnění
mu nebylo ani na okamžik programem. Naopak, stává se hla
satelem moderního, uvědomělého, ukázněného nacionalismu,
jako činitele sociálního a kulturního. Nestačilo ťnu, aby ná
rod žil. Má-li žít, tedy účelně, jsa si vědom svého poslání
jako platný příslušník celého lidstva. Proto také stanovil
požadavek, aby literatura a vůbec umění mělo poslání, len„Literatura jest nikoliv sama pro sebe, nikoliv aby
- denci.
uskutečnila svůj abstraktní pojem, nýbrž aby v životě byla'pro život." Aby tomu tak bylo, je třeba, aby „naši spisovate
lé stáli na výši své doby, aby jejich vědecké vzdělání bylo
v souhlase s požadavky moderními, aby znali dějiny člově
čenstva a sled ideí ponenáhlu uskutečňovaných, aby si uvě
domili zvláštní úkol, který náš národ měl od svého počátku
v koncertu národů, aby znali podmínky, za nichž jedině nás
národ v budoucnosti se může udrželi a zdatně vyvíjeti."
Znal věčnou touhu lidstva po ideálech a úžasnou sílu ideí.
„V mohutnění pravého idealismu leží páka, kterou Pessimis
mus bude překonán. Tímto idealismem rozumí se ne blou
dění, ale pevná víra v ideály. Tato víra musí býti pravá,
totiž činorodá. První povinností každého věřícího jest, aby
jednal. V neúmorné práci, ve svědomitém plnění povinností,
bez ohledu na to, jsou-li příjemné či nepříjemné, spočívá
povolání naše, a v této neumdlévající práci, v tomto vyko
návání povinností leží zároveň štěstí lidské, ba vlastně jedi
né a pravé štěstí, jehož zde v této zemi dosici můžeme ...“
jsou slova tohoto představitele prý „národního nihilismu'''.
Sám cítil kolektivně a byl proto zásadním odpůrcem liberalisíického individualismu. „Odstranění nepořádků duchů a
zavedení jisté jednomyslnosti v názorech politických je zá
kladní nutností," byla jeho prorocká slova už před více jak
padesáti lety. Protomubylnapříkladtakdu
chov
ně blízký
středověk,
který ho upoutával
pře
devším
svojí
jednotící
ideou
křesťanského
u.niversalismu
myšlenky,
a říšské
a proto stavěl
i středověké umění nad renesanci. Jeho „Geistiges Leben im
zwölften Jahrhundert" a konec konců i nedokončený „Averroefs" jsou toho dokladem.
Sociální

stránka

české

otázky

H. G. Schauer byl u nás vlastně i jedním z prvních —
na to se velmi zapomíná — kdo poznal, že t. zv. česká otázka
opouští historickou půdu a stává se čistě moderní - sociál,
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vileje postupně jeden za druhým z ní mizí, a že právě
na konci této války nemecké lidovéspolečenstvípodá
své nejsilnější osvědčení.
A jako má lidovouarmádu, tak má nové Německo
i lidové národní jmění. Nemá zlata, ale má práci: Má
ruce, které nepočítají odpracované hodiny a které
vědí, že nejsou zapřažený v cizích zájmech, nýbrž vý
hradně v zájmu vlastního národního společenství.Něiftecko ani dnes nemá zlata, ale není již tak chudé na
nezbytné suroviny,.jako bývalo a — právě v tom je už
dnes největší část díla vítězství hotova. „Stali jsme
se držiteli těch území surovin, kterých je třeba, aby
chom mohli válku za každých okolnostívydržet.“ Ně
mecká práce je dnes při díle i na východě a její vý
sledky se ukazují vzápětí.
A zde právě vystupuje podstatný smysl Vůdcovy
myšlenky, její jednota v boji i stavbě. Udeřil tento
kráte na jih východní fronty ne proto, jak praví, že
tam bylo město se jménem Stalinovým a aby toto
město bleskově dobyl, nýbrž proto, že tam byly nej
větší obilné komory a surovinové oblasti a že tudy
vedou největší a nejživotnější spojení nepřátelské
země. Tyto bohaté oblasti jsou dnes v německých ru
kou a tato životní spojem jsou dnes přeťata. Tím bylo
už dosaženočile.
Ale Německo nechce vést tuto válku jen pro svůj
výhradní prospěch, nýbrž v zájmu celého kontinentu,
jemuž byly východní prostory dlouho odcizeny. „Je'
naším nezvratným rozhodnutím, aby příští mír byl
mírem evropským — a ío bez ohledu na lidi s jem
ným instinktem pro hodnoty ideální i materiální.“
Evropské hodnoty musí napříště přicházet dobru
evropským národům a ne malé mezinárodní finanční
klice. Ve jménu tohoto vysokého zájmu a tohoto ši
rokého společenství chce Vůdce zvítězit, a v tom se
nenechá mýlit žádným zásahem ze zámoří, z cizího
Evropě světa, který právě representuje Rooseveltův
útok na slabou, rozvrácenou Erancii. Takový úkol,
jaký si Německo dnes vytýká, nevytkl si ještě žádný
z velkých národů evropských, které budovaly svá im
peria v průběhu novověku. Tento úkol lze pochopit
jen uvědomíme-lisi, že tu jde o národ, který už před
více než tisíciletím vytvořil svou Svatou Říši Římskou.
A také jen v této historické souvislosti lze plně po
chopili mohutný závěr múnchenské řeči, která končí
pravou modlitbou.
úkoly

na

výc

hodě

Karel Werner:
Cesta

velkého

poznání

I 1ohoto podzimu podnikly dvě výpravy český lidí sludijJ. ní cesiu do obsazených území na východě, na Ukra
jinu. a na Krym. Byla io nejprve výprava českých no
vinářů, po ní pak delegace českých dělníků a rolníků, ve
dená ministrem školsiví a ministrem lidově osvěty Ema
nuelem Moravcem.
Naši dělníci a rolníci, vrátivší se z východu, vyprávějí
totéž, co novináři zachytili již ve svých četných článcích.
Jestliže zběhlý novinář dovede pohotověji zachytit to nejza
jímavější a nejpoutavější a svěřit své dojmy rychle rotačce,
pak praktické a odborné oko zkušeného dělníka nebo země
dělce dovede se víc zahloubat do některých podrobností,
'

v nichž se dobře vyzná. Proto bylo přece užitečné, že po nás
mohli se jet na východ podívat lidé z továren a polí, nejen
aby ověřili správnost našeho podání, nýbrž aby také mnohé
doplnili a promluvili. Bylo proto pro mne nadmíru zajímavé
dojmech.
hovořit s nimi o jejich
Tak všimli si lito lidé zejména povrchnosti sovětské
práce. Zámečník Liška z Českomoravské o lom vypravuje:
Hotel Inlurislu v Charkově je na první pohled pěkně
vybavený, vždyť cizincům chtěli ukázat jen ío nejlepší. Po
stěnách jsou tu tapety, ale krabice elektrického vedeni ne
jsou ve zdi, nýbrž nahoře na tapetách. Tak. je elektrické
vedení zavedeno u nás ve sklepích. Rovněž vodovodní a od
padové potrubí je připevněno navrch na tapetách. Tato prá
ce nesnese prostě srovnání s našimi poměry. Všude je vidět
neúplnost a nedokonalost. Dělník neovládá zde dokonale
své řemeslo. Ministr Moravec řekl velmi správně, že každý
náš dělník by tam mohl dělat okamžitě dílovedoucího.
Nám nikdo nevěřil, že jsme také dělníci. Tam chodí lidé
v jedněch šatech do zaměstnání i doma, ve všední den
i v neděli. Není pracovních obleků. V dílnách neviděli jsme
žádných opatření proti úrazům ani zařízení první pomoci
při úrazech. Záchody jsou společné s umyvárnami. Záchody
jsou vůbec kapitola sama pro sebe. Něco podobného jsem
nikde neviděl. Okna i v betonových mrakodrapech nejsou
ocelová, nýbrž dřevěná. Na okna i na dveře používalo se
zřejmě dřeva nedosiatečně vysušeného, takže dnes je to
všechno pokroucené, zborcené, popraskaně a nepřiléhající.
Sklo je zakytováno neodborně, kyt je namačkán prsty a
neuhlazen.
Tyto postřehy doplňuje horník Kostř z Moravské Ostra
vy, rovněž účastník dělnické výpravy:
Když jsem navštívil dělnické kolonie v Kyjeve, vzpo
mněl jsem si na pražskou výstavu Sovětský ráj. Tehdy, jsem
se domníval, že není možné, aby dělník mohl takto žít a.
bydlet a tu jsem se přesvědčil na vlastní oči, že to vypadá
ještě hůř. Nebylo vůbec možno mluvit o dveřích a oknech.
Je to slátanina prken, pokrytých hadry. V místnostech je
zápach a nečistota. Člověk nechápe, jak jé možné, aby ve
městě byly trpěny takové brlohy. V dílnách se pracuje za
staralými stroji. V obchodech prodavači počítají na primi
tivních počitadlech, jako u nás děti v první třídě. Nikde
v továrně jsem neviděl žádného vychvalovaného zařízení
pro děluíky. Umyvárny jsou tmavé a nevhodné kumbály.
Na kolchozech obytné a hospodářské budovy se v ničem
nepodobají svou neupraveností našim statkům ani chalu
pám. Stáje pro dobytek jsou ve velmi zchátralém stavu.
Se stroji se zachází nemožně. Ve školách a v kostelích
na venkově zařídili bolševici čistírny obilí. Rodina na ven
kově neměla žádného soukromého majetku. Měli jen kde
bydlet a najedli se.
Textilní dělník Smerda z Líšně tomu dodává: V jedné
vesnici jsme navštívili obecnou školu.' Ubohá budova. Ne
dostatečné, nevětrané, nezdravé místnosti. Školní lavice jsou
zhotoveny uboze primitivně. Ptali jsme se učitele, zda tu
lidé dovedou číst a psát. Mladší generace prý ano, starší
neměli nikdy příležitost se tomu naučit.
Stejně zajímavé je vyprávění zemědělců, kteří tvořili
část této výpravy. Žádný náš čeledín by neměnil se sovět
ským kolchozníkem, ujišťuje nás zemědělský dělník Kniítel
ze Semčic. Když isme přijeli do Charkova, navštívili jsme
dva kolchozy. Jeden z nich měl 1867 hektarů, z toho 419 ha
orné půdy. Vznikl spojením 107 usedlostí. Pracuje zde 118
mužů, 84 ženy a asi 20 mladistvých. Dostávali prý čtyři kila
obilí za každý odpracovaný den. Propočítal jsem si lo a
zjisiil jsem, že ío není vůbec možné, aby byli toto obilí do
stávali. Na jiném kolchozu, Berezovce, viděli jsme špýchar
v bývalém kostele. Ženy čistily tu obilí neuvěřitelně primi
tivním a nedokonalým způsobem. Koní a dobytka mají kol
chozy velmi málo. Podle propočtu připadá jeden kůň na 29
hektarů. S traktory, žacími a secími stroji a s mlátičkami za
chází se neodborně a nedbale. Nechávali je tady dokonce
často stát daleko v polích, tam, kde s nimi právě přestali
pracovat. Tak zůstaly tyto choulostivé stroje často přes celou
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luhou zimu pod šíiým nebem, čímž ovšem nesmírně trpěly.
Nástrojů mají íů velmi málo. Každý sedlák u nás jich má víc.
Řidiči ód traktorů dostávali prémie za uspořenou po
honnou látku. Orali proto velmi mělce, sotva 5 až 8 cm.
Oroda klesala. Za carismu vynášel hektar 11 q pšenice, za
bolševismu 8 q. U nás, kde není půda tak úrodná, dostaneme
z 1 ha až 18 q.
Při kolekti,visací musil majitel každé usedlosti zbořit vše
chny své hospodářské budovy, stodolu, kůlnu, stáj, chlév.
Zůstalo mu jen obytné stavení. Kolchoz pak měl chlév jen
dřevěný a doškami krytý.
A tak my všichni, kdož jsme tohoto podzimu navštívili
obsazená území na východě, odnesli jsme tentýž silný, ne
smazatelný dojem: V Sovětském svazu panovala bída, bída,
nepopsatelná bída a nic než bída. Přemýšlel jsem mnoho
o tom, proč tomu tak bylo, jak je to možné. A nalezl jsem
jediné řešení, jedinou možnou odpověď na tuto otázku:
Není pravda, že bolševický režim si obral za úkol oprostit
pracujícího člověka od kapitalistického vykořisťování a po
zdvihnout jeho životní úroveň. To byla jen agitační lež.
Moskva sledovala docela jiný cíl: připravovala světovou
bolševickou revoluci.
Jeden

pár bot na 7 let

a co za tím vězelo

Pětadvacet let trvání své existence soustředil bolševický
režim své úsilí jen a jedině tomuto cíli. Nejprve chtěl roz
poutat světovou revoluci pouhou demagogickou agitací,
podporou bolševických stran v různých státech, rozvratnou
činností* a terorem. Když to neš-lo, rozhodl se Kreml vnést
revoluci do Evropy válkou. Soustředil se na její přípravu.
Proto se budovaly mamutí podniky těžkého průmyslu,
těžily se suroviny, uhlí, železo, nafta, stavěly se továrny na
letadla, děla, pancéřové vozy, lehké zbraně a střelivo. Vše
chno, co nesměřovalo nezbytně ke zbrojení, se zanedbávalo.
Nadto byla ve smyslu komunistických zásad zrušena ře
mesla, neboť řemeslník, to byl soukromý podnikatel. Kon
fekce zuniformovala oblečení lidí a byla přitom tak drahá,
že si dělník nebo zemědělec mohl koupit šaty nanejvýše jed
nou za deset let. Statistika výroby tovární obuvi nás poučí,
že na jednoho sovětského občana připadl jeden pár bot jed
nou za sedm let. Aby se ušetřilo sil a energie pro válečný
' průmysl, vyráběly továrny na nábytek jen tři druhy sériové
ho nábytku povrchního zpracování. Dětské, hračky a dětské
kočárky byly zbytečností a nevyráběly se snad vůbec. Pro
tože se textil omezil jen na to nejnezbytnější, není pětadva
cet let kapesníků, záclon, ubrusů, kravat, ložního prádla,
spodního prádla, dámských punčoch. Děti neznaly cukrovi
nek a bonbonů. Na území bývalého Sovětského svazu je
čtvrt století nouze o mýdlo, o jehly a nitě, o knoflíky, o kar
táčky na zuby^není pasty na boty, kartáčů, pasty na zuby,
není žiletek na holení, zapalovačů, je nouze o zápalky, není
květináčů, nemluvě už vůbec o předmětech přepychověj
ších, jako velocipédy, fotoaparáty, gramofony, rozhlasové
přístroje atd.
Sovětskému člověku chybějí ty spousty maličkostí, které jsou nám tak samozřejmé, že si jejich existenci sotva uvě
. domujeme
a bez nichž si my Evropané nedovedeme život
ani dobře představit.
Člověk musí tohle všechno poznat na vlastní oči, aby si
teprve v plném rozsahu uvědomil, jakým štěstím je pro ce
lou Evropu a tedy také pro český národ - a to v neposlední
řadě, protože bychom bývali byli první na ráně - že se
věci vyvíjely jinak, než jak si to bolševici představovali. Je
pro nás osudovým štěstím, že Německo se včas vzpamato
valo z lelhargie po světové válce a že našlo svého Adolfa
Hitlera, který vytvořil silný nacionálně socialistický stát,
schopný odrazit chystaný bolševický nápor. Je pr' nás
štěstím, že nás tato mocná nacionálně socialistická Říše vzala
včas pod svou ochranu. Jsou-li přesto mezi námi někteří,
kteří proti tomu reptají, pak jsou to lidé, kteří nemají ani
vzdálené představy o tom, co by bylo Evropu čekalo, kdyby
se věci vyvíjely opačně.
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V protiblokádu Anglie, jako na druhé straně nevyrovnatelné letecké motory nejstarší automobilky světa pohánějí
stíhačky, střemhlavě útočící a bojová letadla na všech_fron
tách pro Evropu. Mohutný automobilový průmysl Říše s
největšími zkušenostmive stavbě motorů všech druhů, jež
jsou zaslouženýmovocemprůkopnicképráce jeho budovatelů,
se stal těžištěmzbrojního průmyslu německého a svojí vý
konností a jakostí zaručuje také nejlepší výzbroj německé
mu vojákovi. Mnohá desítiletí nejúsilovnějšítvořivé práce
německých techniků tvoří tu předstih, který se nedá ni
kým a ničím dohoniti; tím Vnéně-pakvyslovovánímastro
nomických číslic neodpovědnýmipolitiky u krbu, jež mo
hou býti nanejvýš jen zbožnýmpřáním nepřítele. usku
tečnění totální motorisacemoderníhostátu nestačí totiž jen
automobilky, vyrábějící osobní a nákladní vozy, nýbrž je
třeba především tvořivého ducha a teclínické jasnozřivosti,
jež jsou ovocem tisícileté kultury, právě tak jako kádry
technických pracovníků jsou ve své podstatě odchovanci
staletých řemeslnýchtradic. Obojíje pak nezbytností,má-li
býti dosaženovrcholnýchvýtvorů moderní techniky, jejichž
výkonnost a spolehlivostrazí pak cesty ostatním moderním
zbraním. Těchto tradic vyzrálé kultury technické nepřátelé
Říše nemají, neboť přeskočenímstředověku (USA a SSSR)
buď nedospěly ke kultu řemeslné práce, nebo ji jako An
glie obětovalineomezenéindustrialisaci.Jejich odvislost od
pokroků motorisace v Říši a nedostatek kvalifikovaných
sil je tu nepřekonatelnou překážkou v úsilí dohoniti Říši.
Z těchto hledisk uvažováno, jedinečné vojenské úspěchy
Říše jsou kromě geniálníhovedení a proslulé obětavostině
meckéhovojáka způsobenytéž širokou základnou'duchovní
tvorby německého národa a jeví se jako logický důsledek
jeho vyzrálé technické kultury, která nejen vynalezla spa
lovací motor, ale dovedla jej nejdokonaleji.využiti jak v
hospodářství,tak i v obraně.

fejeton
Kasandra:
li té
^

naší

stodoličky...
'

7 redakční ústředně někdo naléhavě žádal spojení na 4Ka"

y soíidm. Slečna vyhověla.
— »Prosím.«
tam?«
— »Zdedoktor Blažek.Kdo
si, pane doktore?«
— »Kasandra.Přejete
— »... kulíbám,milostmá.S velikýmzájmem jsem pro
četl váš článek o vojenskésituaci v poslední »Přítomnosti«.

Tak rád bych věděl, co soudíte o dnešku? O severní Africe,
o té mele mezi Donem a Volhou?Abych nezapomněl.Byla
to zajisté chyba sazečova,že jste se podepsala jen s jed
ním »s«.
— »Mýlíte se, pane doktore. Jsem BožetěchKasandra,
trochu písmák, trochu světoběžník.Ale znám vaši babičku,
starou paní Blažkovou,která ústním podáním tak říkajíc
obstarávala místní noviny i rozhlas. Bydlili jsme v jedné
.čtvrti. .
— »Promiňte!Ja neměl žádnoubabičku a mluvíme-liuž
o předcích,můj dědeček byl dvorním císařskýmradou. Ne
volal jsem vás, abychom si vypočítávali bibičky, nýbrž
abych se pokochalna vašich rozpacích,vy opelichanýmudr
lante! Už jsem se vás přece ptal, co říkáte severní Africe
a Donu? Ti to dostávají, co? Totiž ti vaši přátelé. Chápu,
proč jste ztratil řeč. A abyste věděl. Já se vůbec nejmenuji
Blažek.Kdo by chtěl mít nepříjemnosti?Čekám,že položíte
sluchátko.«
— »Nepoložím,doktore.Jsem rád, že vás mám na drátě.
Poslouchejtevšak dobře. Nepřekračujte a nevytrhajte slova,
aby neztratila souvislost.Afrika, Don s Volhoujsou fronty
a fronty jsou dílčí část velkého zápasu o přestavbudnešního
světa. Neválčí Spojené státy s Velkoněmeckcniříší, neválčí
Anglie s Itálií a sovětské Rusko s Finokema Rumunskem.

Bije se pouze svět, odsouzený smrti, s revolucí,která hledá
cesty spásy.
Abych vám pravdu řekl, vítám, že slepá slepice starého
světa^našla jednou zrnko. Boj ve kterém stále jen sklízíme
úspěch za úspěchem,neukáže pravou mravní velikostzápas
níka. Ujišťuji vás, že právě nyní, kdy v severní Africe čelí
vojska revoluce se dvou stran briúko-americkému tlaku,
ukáží se věci jinak neuvěřitelné. Sám víte, že dodnes vše
1
chny ofensivynepřítele ztroskotaly.
Není dobré, když se skutečností nehovoříme upřímně.
Sovětské Ruskb ukázalo se válečným drakem o sedmi hla
vách. Prozradím vám, doktore, že v minulém roce německá
branná moc bila tohoto draka jediné vojevůdcovskoua mo
rální převahou.Ze sedmi hlav mu srazila pět. A pak přešel
Viodcedo obrany na východě.Bylo to v okamžiku,kdy mu
přibyl nový spojenec, když vstoupilo do války Japonsko,
které zasadiloAnglii a Spojenýmstátům na východětěžkou
ránu.
Pane doktore! Vůdce v roce 1941věděl dobře, že tato
válka zachvátí celý svět a že bude dlouhá.Máme-lipřed se
bou dalekou cestu, šetříme dechem. Dechem války jsou
vojska. Tato obětoval Vůdce v ofensivních akcích pevninovýah jen potud, dokud nezbavil Evropu nepřítele
prů
a dokud na východěneměl prostor, nutný výživě
myslové převaze nad nepřítelem. Evropa představuje dnes
naprosto soběstačný celek. Upozorňuji zároveň, že ben
zin se těží také z uhlí a uhlí máme nyní tolik,
jak se nám v prvé světové válce ani nesnilo. V minu
lých letech nepřítel měl spojence v počasí. Přiznáváme, že
tehdy sklizně byly slabé a zimy velmi kruté s velikou spo
třebou paliva. I to se překonalo. Letos prozatím příroda
byla naším spojencem.Zima se opozdila a sklizeň je velmi
dobrá. Uhlí se ušetřilo. Šetříme také s lidmi.
Evropské území, nad nímž vlají prapory Ríše a jejích
spojenců, představuje celek daleko větší než 5,000.000čtv.
km, na kterém žije 360milionůobyvatel,celek,jehož výrob
ní možnostizastiňují celý americkýkontinent,zatím co proti
britskému průmyslu jako rovnocennýsouper je tu průmysl
japonský.
Churchill měl pravdu v tom, že prožíváme »konec za
čátku«. A pro naši Velkonětjieckou říši a její spojence »za
čátek« neznamenalnic jiného než pomocí pozemníchofensiv zajistit si nad nepřítelem převahu ve výrobních a vyži
vovacíchmožnostech.My máme nyní všechnopotřebné pro
boj na dlouhá léta pohromadě sloučenona jedné pevnině.
Nepřítel má své válečné prvky rozházenépo mnohých pev
ninách,mezi kterými musí si spojení obstarávat mořem. On
musí také přes moře, když se rozhodl útoku na obrovskou
pevnost, kterou představuje ve všech směrech soběstačná
Evropa.
Pane doktore! Staří theoretikové tak zvané »strategie
imavovací«,byli proti svádění bitev. Tvrdili, že většího
úspěchu se docílí tlakem na zásobovacíspoje nepřítele. Po
dobnéhonázoru byl také za prvé světové války generál Ludendorff. Byl pro ostrou ponorkovouválku. Ale tehdy na
straně nepřítele bojoval generál Hlad a proto Němcimusili
zanechat tlaku na nepřátelské zásobovacíspoje dříve, než
nepřítel se zhroutil. Anglie se svými spojenci vyhladověla
Německo dříve, než sama hlady kapitulovala. Měla' však;
jak se říká, na káhanku. Sám Churchill to ve svých Pamě
tech potvrdil. Mimochodem'— tyto Paměti neměly vyjít,
kdyby byl býval Churchilltušil, že vystoupí v nové světové
válce jako vojevůdce.«
— »Myslím,že děláte z nouze ctnost, milý pane Ka
sandro.«
— »Nikdoneví tak dobře, kde Anglii v této válce pata
tlačí, jako sám Churchill. Teii starý lišák dobře ví, proč
právě nyní se zbavil ve vládě sovětského»přidělence«pana
Crippse a proč svou vládu dělá aristokratičtější.»Pátá kolo
na« v Anglii,,která pracuje pro komunismus,ale v pódstatě
právě pro Velkoněmeckouříši, stává se Churchittovinepří
jemnou. Ale mohl byste mi, pane doktore,namítnout,že od
vádím řeč od citlivéhomísta. Jisté je, že boj na. moři, které
je britsko-ameriekou komunikací,stále ještě dopadá špatně
pro nepřítele. Na výpravu do severní Afriky sestavil konvoj
o několika statisících tunách, ale z něho asi čtvrtina byla
'potopena a druhá čtvrtina poškozena.Tisíce a tisíce pmerických a britských vojáků našlo sjnrt ve vlnách dříve ještě,
než vůbec si africkému pobřeží přičichli. Tyto dny si v
Anglii stěžují, že letectvo Osy v Africe je opět ve značné
převaze.
To je to zlé. Nepřítel, který musí všude přes moře do
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Pfttomnoso
bojišti pro
dem zabíjeli sx>éslabé. U nás tuto očistu obstarává nepřítel.
Evropy a do její blízkosti, už pouhou cestu
Pane doktore! Než zavěsíte, chtěl bych vám říci ještě toto:
plácí velikými obětmi na životech a materiálu. Každý trans
port musí se nejprve probít oceány a moři, než vůbec může
Demokracie představuje sociální degeneraci. Komunismus
kde přistat. Nepřítel sám přiznává, že z materiálu, poslané
je sociální zrůdou. Evropa se zbavila židovsko-demolcrwticmezi
Rozdíl
šla
ho do sovětského Ruska, polovina
na dno.
kého řádu, který čpěl, úpadkem. Nyní se brání proti sovět
námi a nepřítelem je v tom, že nás doprava frontě vy
ské džingischánské robotárně. Pane doktore! Snad máte děti.
žaduje asi 1 proč. obětí, které má při dopravě na frontu
Víte, co je čeká. kdyby zvítězili Roosevelt se Stalinem? Ne
nepřítel.«
bude to žádná Třetí republika! Nepřibatolí
Beneš na
»Dobře, dobře, pane Kasandro, ale neutíkejte mi od bílém koni! Zcela jiní duchové budou strašit sev sem
našich konči
—
té Afriky a od donského oblouku. Co tomu říkáte? Ve čtvr
nách!
tém roce Anglie se spojenci přešla do útoku. To něco zna
Nejsem demokrat -ni humanista frází, ale tím. že potírám
mená. Uznáváte?«
vaše pitomirvky, chráním vlastAiěvaše děli vřed churavúm
tátou, před pijákem nesmyslů, který ukládá o jejich budouc
— »Řekl jsem, že Vůdce, když dosáhl všeho toho, co pro
dlouhou válku potřeboval, přešel do obrany sám. Kdyby bý
nost. I za ty vaše děti se bijeme, pane! To vám chci připomeval přešel do obrany v roce 1939 na hranicích, je zřejmé, že
tato obrana by byla dost pochmurná. Ale útočí-li sovětská
Žít bude, co st život zaslouží. I v epochách lidstva platí
vojska v donském oblouku a u Stalingradu, je to útok v srdci
přírodní výběr. Tisíciletí potvrdila, že zlato ještě nikomu
sovětských zemí a hrozně daleko od našich hranie. Z don
ctnosti nepřidalo. Proto »Bůh dolar« nezvítězí. Proto Evropě
ského oblouku je ke Krakovu právě tak daleko, jako ze nepovládne nikdy nejbídnější rasa dějin, jaikou představuje
Strassburgu na Rheinu k Gibraltaru. Podobné je to s frontem Židovstvo.
v severní Africe. Ostatně Churchill se svým útokem zradil
Bije-li se Anglie proto, aby zachovala svou světovou říši,
staré zásady britské strategie, která bez útočení pouhou
kterou jí už pomalu rozkradl její povedený spojenec, bije-li
blokádou
snažila se vždy dosici cíle. Ze Anglie se spo
se Roosevelt za to, aby světti vládlo Židovstvo a špinavý ka
jenci musí nakonec útočit, znamená, že její staletá nejúčin
pitál. my válčíme už za vje, než jsme z počátku i čekali.
nější zbraň neprivodí tentokrát rozhodnutí. Teorie říká, že Němci se bili nejprve za jednotu národa, za svůj nacionálni
obrana je silnější formou boje. Tuto formu zw>lüVůdce pře
socialismus, ale v okamžiku, kdy té jednoty dosáhli, osud jim
chodně,
aby útočníku pořádně pustil žilou.
přímo velel a nelítostně je hnal do boje za lepší příští celého
Milý pane doktore. Přece si pamatujete, jak letos na jaře
lidstva.
Timošenko začal svou velikou ofensivu proti Charkovu. Naši
Pane doktore Blažku! V sázce je více než osud českého
soustavně ustupovali, aby jej dostali do kleští. A po Timošennároda, než osud Židovstva, než osud kapitálu a sovětského
katoržnhctví. Myslím, že nechcete, aby po této válce vaše děti
kově porážce pod Charkovem rozletěla se naše ofensiua až
Voroněži a Stalingradu.
bloudily hladové a aby tyto nové »bezprizorné« sovětská
vrchnost už ve dvanácti letech odstřelovala. Ano. pane dok
Jedno také musíte vzít do počtu a to je kvalita němec
tore Blažku! Sovětskárevoluce připravila děti nejprve o ro
kých vojsk. Takoví staří sekáči si už dovedou v Africe pomo
diče, proměnila je v nezkrotná vlčata, která se od pěti let
ci s americkými holobrádky, kteří si myslili, že jdou na pří
bila o život sama na sebe odkázána. A nakonec tyto »zákonné
jemné dobrodružství. Musím se vám přizziat, že mne na ameděti sovětské revoluce« dovoloval sovětský zákon »likvido
rid-co-brvtskévýpravě do severní Afriky priempila váhavost
vat« kulkou do týlu ještě v dětském věku. V žádném zákoní
amerického vrchního velitele. Jaký rozdíl proti německé vý
ku, co svět je světem, nestálo, že nepolepšitelné děti, které do
pravě do Norska v dubnu 1940,kdy rázem přes všechnu,
sáhly věku dvanácti let, mohou být postaveny ke zdi a po
britskou
převahu
moři
německá
při
vojska
na
stála až v Narviku nad polárním kruhem. Kdyby byl Vůdce praveny. Vy, pane doktore Blažku, čtete ještě denně pohodl
ně noviny, šeptáte si při skleničce a v teple s kumpány váni
řídil místo amerického generála operace v severní Africe, ne
podobnými různé nesmysly a to všechno jen proto, poněvadž
spokojil by se jen přistáním v Oránu, Alžíru a v zátoce Bou
německý voják tam daleko na východě bije se obětavě se
gie. On by byl v prvé řadě obsadil Tunis. Ale generál pana
sovětským drakem. Přál bych vám jen na týden prožít řád,
Roosevelta si netroufal a tím umožnil vojskům Osy přistání
který by vám přinesli sovětští »osvoboditelé«. To by byl,
na druhém břehu úžiny mezi Sicílií a Afrikou. Kdyby byl
holenku, konec s pohodlíčkem! Jsem přesvědčen, že už dru
Rooseveltův generál obsadil Bisertu s přístavem Tunisem, zí
hý týden byste stklesle vzpomínal, kde jsou ty časy Protek
skal by tak spojení na Maltu a otevřel tím cestu britské dopra
vě Středozemním mořem do Egypta. Od 8. listopadu, kdy došlo torátu.«
Snad
vylodění v severní Africe, uplynuly už tři týdny. Ačlooliv
— Na druhém konci někdo zavěsil bez odpovědi.
zrádce Darlan odklidil americko-britským vojskům všechny
se zastyděl.
překážky v severní Africe z cesty, prece se tu nepřítel drží
v uctivé vzdálenosti od předních stráží Osy v Tunisu, místo
aby rychlým náporem už v zárodku zmařil vylodění vojsk
Osy, když ihned s počátku si na tuniské přístavy netroufal.
Ne, pane doktore! Opět vše se odvíjí, jako film podle plá
nu. My máme svěží vojska, my máme spoustu válečného ma
teriálu na dosah ruky, my mánie prostor, který nás chrání a Rňžetta Kadlecová:
živí, my stojíme na vnitřních liniích, na kterých můžeme
bleskurychle manévrovat hlavně letectvem.
Práce
šSechtlctvím
TJlištuji vás, že Vůdce věděl dobře o sovětské, ofensivě,
chystáme u Stalingradu a v donském oblouku. Vůdce věděl
) il íšský ministr lidové osvěty a propagandy dr.
thké o Rooseveltově záměru obsadit severní Afriku.
_L\ Goebbels nazval nedávno nynější
My můžeme čekat a údery tak dlouho odrážet, až budeme
válku revolucí.
připraveni
vlastnímu úderu, rozhodujícímu. A ten dopadne
opravdu definovat! výstižněji veliký zápas, je
Nelze
na hlavy opojených nepřátel ve chvíli osudové. Buďte ubez
hož jsme svědky. Nesmí nás ovšem mýlit, že tato revo
pečen. Jak jsem vám už na počátku řekl. Rise potřebovala
luce nemá nápadných průvodních zjevů, o jakých nám
vyjádření sv.é síly právě toto-údobí, v němž nepřítel jásá
a v němž malověrní hlupáci pobíhají jako poplašené slepice. historie různých revolucí vypravuje. Většinu lidí uvádí ne
pochybně v omyl to, že nynější válka-revoluce nevyka
Na prospěcháře ovšem přišel mor. Komu nyní. držet palec?
zuje nápadných,převratů sociální povahy. Dojem je ovšem
I pro český národ je tato doba dobrou. Máme příležitost
odhalit poslední krysy, které se dosud kryly vlídností a po
klamný a pramen klamu je třeba hledat! v tom, že so
klonami směrem k Ríši.«
ciální výsledky a účinky.prožívané revoluce si prostě ne
uvědomujeme. Byla jim ostatně také až dosud věnována
—- DCha-cha-cha! Jste dojemný. Mám spolehlivé infor
mace. Mně nic nenamluvíte.«
poměrně malá pozornost.Psalo a píše se o změnách^politických — ty jsou samozřejmě nejpatrnější a nejcitelnější
— »Původ vašich informací znám. Jsou ze stejného pra
meny, jako zprávy z prvých dnů této války, ve kterých se
psalo a píše se o Nové Evropě po stránce hospodářské,
—
živě líčilo, jak Poláci postupují na Berlin, Upozorňuji
vás. že ale sociálnístránku
obrovskéhopřerodu, který prožíváme,
na
to je potrava jedovatá. Ale snad je dobře, že vám. chutná.
Nepřítel nám pomáhá. Zbavuje nás toho. čím churavíme. se zapomíná. A přece změny sociální struktury našeho ži
Zbavuje nás mrzáků, kteří nikdy nebudou držet krok s evrop
vota jsou tak pronikavé, že ti, kdo přijdou po nás,' budou
skou revolucí. Eskymáci před dlouhým a namáhavým pocho
je jistě nazýváti mezníkem v sociálním vývoji lidstva.

sociální
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Prítomnosti
V pojednáních a studiích o různých hospodářských 1914—18přeloženy,jednalo jich o pracujících lidech velmi
problémech, které přináší přítomná doba, setkáváme se málo. Nějaký Priestley, nějaký Cronin. Cestné výjimky,
velmi často s konstatováním, že v nacionálně socialistické které potvrzovalypravidlo. A s divadelnímikusy a s filmy
politicko-hospodářskékoncepci práce a výkon člověka na bylo právě tak. Domácí literatura ovšem otrocky napodo
hradily dřívější konstantu hospodářského dění — zlato. bovala, přizpůsobovala se vkusu. A tak se nakonec zdálo,
. hospodářsky,
To je řečeno suše
co to však znamená po že pracující člověk už docela vymřel — až na několik vý
stránce sociální?
jimek, které měly však zase nepříjemně tendenční strán
Údobí, které jsme prožívali po světové válce, bylo pro ku. Práce —•to bylo nudné, otravné théma.
A jak je tqmu dnes? Práci, jež jako hospodářská jed
syceno — a můžeme právem říci — otráveno relativismem.
Všechny hodnoty se staly relativními, nebylo tu nic pev
notka nahradila zlato, bylo vráceno čestné místo, které jí
ného, oč by bylo možno se opřít, nic, s čím by bylo možno právem náleží, práce se pomalu zase stává tím. čím bý
počítat jako s neměnnou hodnotou.Říkalo se tomu vznešeně vala a čím musí být — požehnáním. Nepracující člověk,
žijící v. blahobytu, tedy jedinec, žijící z práce druhých —„přehodnoceníhodnot“. To byl ovšem jen pláštík, pod kte
rým se skrývalo špatné chápání osobní svobody. Pevné z něčfehototiž člověk přece jen žít. muší! — přestal býti
hodnoty zmizely, protože obtěžovaly, byly ,nepohodlné; předmětem závistné.hoobdivu. A. vývoj jde dále a není,
Pojmy, které byly vždycky absolutní, staly še relativními. bohdá, daleko doba, kdy se člověk, pokud to nebude člo
, už-právo
Relativním pojmem se stala pravda, relativním se. stal věk starý, mající
na odpočinek,bude stydět říci:
pojem cti. Tyto pojmy, které dříve právě pro svou abso „Já nepracuji.“
lutnost nepřipouštěly výkladů, vykládal si každý tak, jak
S návratem práce na čestné místo, s rehabilitací práce
se mu právě hodilo, podle svého mocenského postavení, změnil se také vztah, poměr lidí práci. Práce přestává
které jedině rozhodovaloa bylo měřítkem všech hodnot.
být nutným zlem, člověk má zase práci rád, má ní klad
S „přehodnocenímhodnot“ souvisel ovšem útěk od ný, radostný poměr.
Také umění, které bývalo více méně výsadou majet
smyslu pro povinnost,útěk od smyslu pro. odpovědnost.Pro
celého člověka však je odpovědnost radostí, jeho netěší ných, našlo cestu lidu, stalo se pramenem radostř pro
práce, která je málo odpovědná. Pro čl^ěka, který má *všechny příslušníky národní pospolitosti. A nejen to. v
kladný poměr práci, je pocit odpovědnostiživou vodou, mnoha závodech áe poskytuje osazenstvu možnost, aby
umění pěstovali také zaměstnanci sami. V závodech jsou
solí života
... historikové budou hledati správnou charak odbory hudební, dramatické, recitační, podniky pořádají
Až budoucí
teristiku nynější revoluce, dospějí při svém pátrání nepo svá vlastní představení, při nichž zaměstnanci-amatéřima
chybně závěru, že neipříznačnější pro tuto revoluci je jí možnostukázat, co dovedou,,nejen svým druhům v prá
změna vztahu lidí práci, rehabilitace práce a pracujícího ci, nýbrž i širšímu obecenstvu.
Lze tohle všechno nazvat jinak než krásnou, řekla
člověka vůbec. To je na převratu, jehož jsme současníky,
nejpřevratnější přes to, že Si tuto skutečnost neuvědomu bych téměř dojímavou revolucí? Dovedemesi plně uvědomiti krásu tohoto, převratu?
jeme, i přes to, že mnozíodpírají této pravdě, protože zna
Bývali jsme zvyklí vyslovovat!slovo „revoluce“ s hrůmená pro ně ztrátu jejich dřívějšího privilegovaného po
stavení.
zpu, s pocitem nepříjemného mrazení v zádech. To proto,
že při: všech,revolucích, o kterých nám vykládají dějiny,
#
Pr áce — hněv nebo láska Boží?
stránka vzbuzující hrůzu převládala a většinou mnohoná
sobně zakrývala klady,-jejichž účinek se projevoval mno
Rehabilitace práce a pracujícího.člověka! Jaký je do
později, třeba až za několik generací. Revoluce, kte
sah této definice? Český básník M. A. Šimáček napsal hem prožíváme
dnes, patří do jiné, nové kategorie revolu
krásnou báseň o práci, která začíná slovy: „To nebyl hněv, rou
skromném názoru — nejcharakteristič
mém
cí
je
a
po
—
to byla láska Boží, když anděl Adama hnal od bran rá
dějinného údobí, jehož zrodu jsme
tějším
znakem
nového
je...“ Ano, to nebyl hněv, to byla láska Boží! V mezi
Snad postupem doby také lidská řeč si najde jiný
dobí mezi světovou válkou 1914—18a válkou nynější do účastni.
pro převrat tohoto druhu, název, který by nevzbu
spíval ovšem vývoj zásluhou vládnoucí plutokracie už tak název
hrůzu a teprve po překonaném pocitu
především
zoval
daleko, že práce byla opravdu považována na výsledek hrůzy vyvolával snad také
jiné, příjemné dojmy a pocity.
Božího hněvu, za Boží trest, ba co horšího — za hanbu, Snad jiným názvem
změní
i poměr lidí převratu,
se
s
za něco ponižujícího.Vážen a ctěn nebyl ten člověk, kte
se lidé také potom naučí viděti klady dnešního dění
rý se něčeho domohl poctivou prací. Pro takového člověka snad
a vření, snad potom zmizí odmítavý postoj. mnoha lidí,
společnostneměla uznání, spíše jen útrpný úsměv. A ne
kteří se — ruku na srdce! — do tohoto odmítavého po
chybělo mnoho tomu, aby se o takovém člověku říkalo stoje
nutí, poněvadž si namlouvají, že změnou postoje by
„Chudák!“. Velké vážnosti se naopak těšili lidé, kteří se
;
Tím, že setrvá
zpronevěřili.To je ovšem klam.
něčemu
se
domohli bohatství a dobrého postavení bez práce. O ta
prokazují sami
odmítavém
postoji,
svém
vají
zatvrzele
ve
kových lidech se říkalo „Pašák!“ a pohlíželo se na ně se sobě velmi špatnou
platí slova básní
službu,
neboť
ně
na
závistivým obdivem.To, že tito lidé se při své činnosti po
opodál.“
hybovali často na velmi úzké hranici mezi zákonným a kova: „Kdo chvíli stál, už stojí
nezákonným,bylo celkem bezvýznamné,protože naprostý
nedostatek úcty práci byl provázen současnýmnedostat výtvarné
umění
kem úcty
poctivosti, která byla rovněž ve psí. Pocti
vec = hlupák, poctivost = hloupost, to byly rovnice, které
charakterisovaly období největšího rozkvětu politického '
bíč
Jarm ila
stranictví a politických čachrů.
vá :
Spousta literatury o lidech, kterým se dobře vede bez
ÚcteS
práce, podporovalatento vývoj. A byla to pohříchu spousta
k m ai e ii s S
literatury přeložené,kterou nám dodával Západ a bez kte
ré jsme ' se mohli dobře obejít. Vzpomínáme-li si, co se " omněnka,že jsou geniové, kteří přistoupili ke své práci
.nám v době po světové válce 1914—18předkládalo, zjistí
i s bez přípravy, je klamná.Každý dobrý výtvarný umě-lec prodělá školu řemeslného výcviku, ať už .v cjílně ji
me, že to byly na př. velmi četné anglické romány o li
dech, kteří si krásně žijí, krásně bydlí, přepýchově cestují ného umělce, na akademii, v některém řemesle, či vlastní
Nikde se dileianiismus a nedouclví nemstí
— a. pramen všeho toho blahobytu? O tom autor nemlu soukromoupílí.
vil. Práce to však-rozhodně nebyla. Z úctyhodné řady íak, jako ve Výtvarném umění. Vlivem životopisných ro
anglických románů, které byly u nás po světové válce mánů o výtvarných umělcíchvyzvědalo se mnohdypochyb•V.

Prítomnosti
né geniálniciví a mezi výivamou mládeží udržoval se s tra
dičním odporem proti akademiím, ulpívajícím často v ofi
cielním manýrismu, i povrchní názor o neškolených dile
tantech, kteří se stali ’slavnými umělci. To vedlo úmyslné
mu opomíjení i pro poctivého výtvarného umělce pravdivé
ho pořekadla : řemeslo má zlaté dno. Všímxieme-li sí však
nejčastěji citovaných slavných umělců, vidíme, že Vincent
čárce, ko
van Gogh pracoval léta sám a těžce, od čárky
píroval a učil sp podle reprodukcí, zkoušel pomalu podle
přírody a dostal se vlastní tvorbě proto tak pozdě, že byl
odkázán sám na sebe. Rovněž P. Gauguin, dlouho úředník,
pracoval po mnoho let každou volnou chvíli a navštěvoval
večerní kursy, Daumier, kterému doba nerozuměla, byl do
konalým řemeslným rytcem a litografem. Rodin pracoval
několik let v ateliérech jako obyčejný slevač a ornameníalista. Talent sám bez práce nestačí. Stále pravdivá jsou slova
Buffonova, která cituje Flaubert ve své korespondenci: „Get
nius je dlouhá trpělivost."
Doba, která odpoutala výtvarné umění cd'řemeslnosti,
vydala, je na pospas náhodnosti. Casto sledujeme umělcův
zápas s primitivními nesnázemi, pozorujeme barvy, které se
mění během času, praskají a ztrácejí svítivost. Naše výstavní
síně jsou už po několik let zalidňovány drobnými sádro
vými figurkami, prvními studiemi, které obyčejně sochař
ani nevystavuje, jako by si umělci netroufali na vělší for
máty a báli se kusu těžké tělesné práce, která patří jejich'
umění. Člověk by málem podezříval mladé sochaře, mluvící
zasvěcenými frázemi o uměleckém tvoření, že by si neuměli
postavit kostru pro větší hliněnou sochu, nebo že nikdy ne
drželi v ruce palici a dláto, aby pracovali ve dřevě. Malíři
si už dávno nemíchají barvy, ba nevědí už ani, z čeho se
barva skládá, plátna kupují si připravená, napjatá a opatře
ná podkladem.
Některé výtvarné obory, vyžadující hodně řemeslné prá
ce, trpělivosti, zkoušek, námahy a cviku, jsou dosti opomíje
ny. Málokterý adept umělecké slávy vyzná se v grafických
technikách. I když pracuje v grafice, hlavně v knižní ilustra
ci, převádí všechen efekt a výsledné znalry grafických tech
nik do snadnější a pohodlnější kresebné techniky. Starou,
poctivou reprodukční rytinu, která nahrazovala dříve foto
grafii, by dnes už neudělal nikdo.
.
Dnešní umělecká obec se rozrostla do neobyčejné po
četnosti a zahrnuje do sebe živly velmi nesourodé. Vedle
skutečných umělců jsou tu nedouci a agenti se špatným
uměním, prodávaným po domech, takže nám staré cechovní
zřízení připadá jako znamenitá věc, neboť dříve nebylo lak
lehké jako nyní stát se umělcem. když nebylo možno ani
tehdy déti někomu více, než bylo v rozsahu jeho nadání,
stával se mistrem teprve, když ovládal dokonale řemeslněiechnické znalosti, jež zaručovaly jeho práci Slušnou úroveň.
Mladý umělec přicházel do mistrovy dílny, kde pracoval
po několik let přímo od piky. Nikterak se nespěchalo, na
nějakém tom roku nezáleželo. Umělec se během doby naučil
úctě materiálu a dokonalému zacházení s ním. Začínal čistě
řemeslnými pomocnými pracemi a postupoval zvolna od pří
spolupráci na obraze a konečné
pravy barev a podkladu
samoslaínosti. Bylo v tom-sice nebezpečí, že se jeho výchova
děla po výrazové stránce příliš v duchu té které dílny, ale
kdo byl skutečně nadán, tomu nevadil tento počáteční vliv,
bez kterého se žádný mladý umělec neobejde.
Když se umění odloučilo od řemesel, počaly i řemeslné
otázky ustupovali pomalu do pozadí. Akademie nepřevzaly
základní výchovu v plném rozsahu a tak doháněl každý sám,
jak mohl a uměl. Někteří umělci pohlíželi však na řemeslnou
zdatnost jako na něco umělce snižujícího a pro něj nedů
stojného. Mnohá umělecká díla byla označena bez bližšího
označení jako řemeslná. Není však tak zvaně uměleckého
a tak zvaně řemeslného výtvarného díla. Práce, označené
jako řemeslné, jsou buď práce samouků a agentů a pak ne
patří vůbec do umění a zůstávají více méně neškodnou vý
zdobou bytů obecenstva se spatným vkusem, nebo je řemesl
nost výsledkem složitého procesu psychologického.
prvé
mu případu nutno ještě podotknout, že ony t. zv. pouze
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řemeslné obrázky jsou obyčejně velmi špatně malovány.
Druhý případ je určitým jevem v psychologii tvoření. Když
se dokonalá, vyspělá a úspěšně vyzkoušená řemeslná zdat
nost střetne v umělcově vývoji s mrtvým bodem stagnace,
značící vyčerpání hloubek jeho talentu, vrací se umělec
obyčejně po své vývojové dráze trochu zpět, nebo se za
stavuje a opakuje. Zbývá mu však ještě jeho zdatnost for
mální, která udržuje dílo na úclyhcdné úrovni. Tak i zde
řemeslnost více zachraňuje než škodí. Je tedy v každém pří
padě pevným základem pro budovu umělcova vývoje a
východiskem nových a nekonečných možnosií, neujavírá
umělce pouze do hranic, jež mu násilně vymezila jeho ne
znalost, ale dovoluje mu, aby se svobodně vyjádřil a dobral
se všech hloubek a odstínů svého talentu.

bojspředsudky
Kdo

uštval

Havlíčka

Vjněsíčníku
»Böhmen
. Mähren«, vyšel pozoru
hodný článek
od & d u a r d a Winter
a, který
vrhá ostré* světlo na zákulisí
kolem smrti
Karla
Havlíčka
Borovského.
E. Winter je
nás dobře
znám českým překladem
knihy z dějin českých: »T il e t duchovního
zápas
sí
u«, která vyšla
katolickém
nakladatelství.
Uvádíme
v
ze článku
podstatnou
část:
terý Čech by neznal obraz Havlíčkova zatčení. Havlíček
-LV. s ám je klasicky vylíčil. Vždy znovu a znovu rozněcuje
křivda, která byla spáchána na jeiich Havlíčkovi, česká
srdce
protiněmécké nenávisti, neboť za čemožlutým absolu
tismem spatřují německý centralismus.
České životopisy Havlíčkovy, a jiné nejsou, zdůrazňují
jedině nebo zvláště politické a nacionálni/důvody
pro postup
Český naučný slovník,
rakouských úřadů proti Havlíčkovi.
vydaný F. B. Riegrem. v Praze 1863, sv. 3., viní tehdejšího ně
meckého ministra vnitra
Bacha jako Havlíčkova vraha a
označuje ministra vyučování
hraběte
česky
Leo Thuna.
smýšleiicího, za zachránce, na jehož přímluvy se směl Havlí
ček vrátit v únoru 1855 do vlasti. Také K. Kazbunda, který
se poslední zabýval r. 1924 v podrobném článku Českého
historického časopisu (ČČH) Havlíčkovým konfinováním na
podkladě rozsáhlého náhledu do rakouských státních archivů
a do pozůstalostí rakouských státníkčT tehdejší doby. klade do
popředí nacionálni a politické motivy. Zvláště vojenské sprá
vě přilítá Kazbunda hlavní vinu na postupu rakouských,
úřadů proti Havlíčkovi.
Ve skutečnosti měly rozhodující účast na Havlíčkově zni
čení české klerikální vrstvy a právě Havlíčkův »zachránce«,
hrabě Leo Thun, měl při tom hlavní úlohu. Již Kazbunda na
šel připiš hraběte Leo Thuna ministru vnitra Bachovi z 27.
června 1851, v němž hrabě připomíná ministru jeho povin
nost Havlíčka konečně zneškodnit. Připiš zrií doslova: »Do
věděl jsem se. že redaktor časopisu »Slovan«, vycházejícího v
Kutné Hoře. Karel Havlíček, má v úmyslu vydati rozšířené
samostatné
vydání tak zvaných »Epištol kutnohorských«,
uveřejněných v loňských a letošních číslech jeho listu, a že
již vypsal na ně prenumeraci. Obsah těchto Epištol směřuje
hlavně proti katolickému kultu a církevnímu zřízení a ie
skutečností, že Epištoly velmi mnoho přispěly
podkopání
náboženského cítění zeiména nižších lidových tříd Čech. Zlo
by však nevypočitatelné
vzrostlo, kdyby se připustilo,
aby
byly tyto články dány lidu do rukou, jsouce shrnuty v knihu.
Považuji proto za svou povinnost unozorniti na to Vaši Vy
sokou Důstojnost a to tím spíše, že se již nepochybně naskvtují v článcích dosud vyšlých dostatečné důvody
soudnímu
zákroku na podkladě platných tiskových ustanovení.
Mezi
iiným uvádím ien jedno místo v iedné z prvních Epištol, kde
se říká: »Biskupové a konsistoře oběsili Spasitele na ši
benici«.
Věc ie o to naléhavější,
že se vydavatel chystá vydati
jednu část již počátkem příštího měsíce.
Schváleno...«

PfftomnostL/*
1
Tento připiš ukazuie zřetelně, že právě Thun, česky
smýšleiící, měl v boii proti Havlíčkovi hlavní úlohu. Thunovi
nebo
3k> v boii orbiti Havlíčkovi~neien o nacionálně-nolitické
nýbrž,
jak připiš výslovně '
dokonce nacmnáiní důvody,
svědčí, hlavně o důvody světově názorové. Proto také odha
zuje výslovně na větu Havlíčkových Epištol kutnohOrsirýeh:
»Biskupové a konsistoře .oběsili Spasitele na šibenici«. Ve sku
tečnosti se Havlíček vyjádřil opatrněji. Říká totiž v Epišto-'
lách kutnohorských, když byl konstatoval, že kříž odpovídá
dnešní šibenici: »Ježit býl ukřižován farizei a učenci, to jest.
konsistoř. biskupové a úředníci dali Ježíše popravit! na ši
benici«. To pociťoval Thun při svém přísně církevním nazí
rání samozřejmě za rouhání' Bohu a Havlíčka za zvláště ne
že takovéto po
bezpečného rozvraceče lidu. Je'pochopitelné,
jetí musilo tehdy učiniti nejsilnějšž dojem na mladého císaře
Františka Josefa, myslícího rovněž přísně církevně. Kazbunda
však dává ustouoíti významu tohoto Thunova náporu silně
do pozadí, protože ví příliš dobře, že láska Leo Thuna byla
cele na straně Cechů. Ačkoliv byl Thun vychován německy.
Hanka, známý padělatel rukopisů, ho neien seznámil s českou
řečí, nýbrž z něho duchovně učinil přímo Čecha. Německé
národní cítění bylo Leo. Thunovi v každém případě zcela cizí.
iKazbunda by rád věděl, od koho se Thun »dověděl«, co
Neví, zdali jsou za tím pražské církevní
zamyslí Havlíček.
subskripci spisů,
vrstvy nebo zdali Thun jen znal výzvu
které měl Havlíček v úmyslu wdati. »Srtad by vnesl do věci
světlo soukromý archiv hraběte Leo Thuna.« A vskutku je
v pozůstalosti Leo Thuna dopis Josefa Alexandere, svobod
ného pána von Helíerta, který jsa obdobně jako Leo Thun
vychován německy, věnoval své sympatie českému lidu. Helfert se ukazuje v *tomto dopise zřetelně jako Thunův pramen
v Havlíčkově .věci. Helfert byl co nejlépe informován o tom,
co se děje mezi Čechy, vždyť přece vydával ve Wienu český
klerilcální list »Vídeňský Deník«. Vrstvy kolem »Vídeňského
Deníku« charakterisuje podivuhodná směsice rakušanství. ka
tolictví a češství. Proto samozřejmě nenáviděly co nej silněji
Havlíčka pro jeho protiklerikální
a tím i protirakouské sta
novisko. Havlíčkův časopis »Národní Noviny«, a když je ra
kouská vláda zakázala, »Slovan«, bojovaly všemi zbraněmi
vtipu a ducha proti tomuto feudálně-klerikálnímu
vpádu do
českého národa. Proto musil být Havlíček nejprve odstraněn,
než mohly tyto vrstvy doufat, že sé uplatní v českém národě.
Ve shora zmíněné zprávě Alexandera Helíerta Leo Thu
novi o »Vídeňském Deníku« z konce listopadu 1850 praví se
o Havlíčkovi a jeho listu, když byla před tím řeč o jiných
obtížích tisknouti český časopis ve Wienu:
»Je nutno uvážiti, že veškerého dědictví nacionálních
snah, připravovaných
a vedených téměř po půl století, se
zmocnila ve chvíli nadcházejícího politického obratu v roce
1848 jedna strana, pro niž pak bylo snadnou věcí udržeti se
důvěře veřejnosti, zvyklé na své dosavadní předáky, vésti
ji nespornou mocí a brzy ji bohužel uvádětí na scestí. V této
okolnosti je -Všechno tajemství zřejmé moci, kterou má ' ze
jména Havlíčkův list ještě v této chvíli na velkou většinu
Českého čtenářstva, moc. kterou založil ještě za starého re
žimu několikaletým působením jako jediný publicista a kte
ré za událostí roku 1848 použil ihned
vydávání prvního a
v rozhodující chvíli jediného velkého českého časopisu, moc.
které využiL což nesmí nikdo neuznávat, v době říšského sně
dobré věci (jako zejména v otázce odškodně
mu ve Wieriu
ní), které však od té doby dostávaje se s'-±mi názory o státu,
církvi a společnosti vždy víc a více na scestí, zneužil
pod
vracení veškeré důvěry, všeho zdravého rozumu a úcty ke
každé autoritě, a stále ještě této moci zneužívá.« V tehdejším
Rakousku nemohla byt obžaloba ostřejší.
Co znamená toto
svědectví o muži a časopise, který vydává, u ministerského
předsedy Felixe Schwarzenberga
a císaře Františka Josefa?
Je to přímá výzva ke zničení falešného nebezpečného muže.
který podvrací stát. církev a společnost. Zpráva je z koncelistopadu 1850 a ukazuie. kde byli především Havlíčkovi ne
přátelé a odkud čerpal Led Thun své »informace«, které
pak uplatnil proti Havlíčkovi tak rozhodujícím způsobem.
Avšak nebyli to česky smýšlející Thun " Helfert. kteří
popudili ministerského předsedu
Schwarzenbergs
a císaře
Františka Josefa roku 1851 pnoti Havlíčkovi, takže byl Havlí
ček poslán do vyhnanství, nýbrž v pozadí byli rodilí Češi jako
bratří Jirečkové a především český historik V. V. Tomek.
Tomek podrobně vypráví ve svých, česky psaných »Vzpomín
kách z mého života«, které vyšly v Praze ve dvou svazcích
roku 1904 a 1905. o událostech, které posléze vedly
Havlíč
kově konfinování, třebaže většinou o tom píše jen nepřímo

v prvém svazku. Veřejně se chlubí, že článkem, který na
psal bez podpisu do »Vídeňského Deníku«, zneškodnil jako
»atheistu« Augustina Smetanu, bývalého českého kněze křižovníků. který po nějakou dobu přednášel na pražské univer
sitě filosofii ve .smyslu německého idealismu. Havlíček se
Smetany zastal ve svém »Slovanu« a opatřil mů místo' šéf
redaktora v časopise Čechů »Union«, psaném německy. Sme
tana líčí v »Příbězích Vyobcovaného«, které vydal r. 1863
A. Meissner, intriky, podnikané proti němu, intriky, jimž
posléze podlehl duševně i fysicky. Zemřel v lednu 1851. Ne
věděl ovšem, že to byl profesor Tomeli. který mu nejvíce
uškodil svými články.
Samozřejmě pociťoval Tomek pro své klerikální smýšlení
Havlíčkovi, čímž se ve svých Vzpomínkách
největší odpor
nijak netají. Počátkem roku 185Í se vrátil z Wienu do Prahy,
kde měl jako český profesor historie na pražské universitě
velkou úlohu mezi nacionálními českými vrstvami. Ve svých
Vzpomínkách uvádí všechny tehdejší vážené české předáky,
s nimiž se stýkal. Touto cestou věděl o všem. co se dělo v čes
kém táboře a podával o tom podrobné písemné zprávy bra
třím Jirečkúm do Wienu. Dokonce naivně cituje četné z těch
to svých dopisů a zdůrazňuje, že bratří Jirečkové je postu
povali nejen Helfertovi. nýbrž také Thunovi. ano. je dokonce
zvláště hrdý na to. že jeden z ieim dopisů o poměrech v Če
chách, tak jak ie viděl, byl uznán za hodna, aby byl předlo
předsedovi
žen v německém překladu panu ministerskému
Schwarzenbergovi.'
Tak je dokonale objasněno, odkud věděl ministr vyučo
vání Thun ve svém prípise ministru vnitra Bachovi z června
1851 o Havlíčkových úmyslech. V létě 1851 odešel Tomek po
ukončení semestru opět na několik měsíců z Prahy do Wie
nu, kde byt Havlíčkův nřípad uveden ke své konečné zralosti.
Tomek má jistě proto z -velké části- vinu na Havlíčkově kon
finování
....
Zdůrazněné
katolictví Tomkovo a jeho přátel jím nebrá
nilo. nýbrž přímo je pobízelo, aby v pravém, slova smvslu
štvali četné Čechy, jako Havlíčka a Smetanu, na smrt. Oba
nebylí obětmi Němců, jak se přímo nebo nepřímo tvrdí
s české strany, nýbrž obětí svých vlastních česko-klerikálních
krajanů.

poznámky
Neplechy

eo dělá proti nim Kulturní

rada?

Veliký zájem obecenstva o všechny projevy kulturního ži
vota, počínaje divadlem a kance koupí obrazů na výstavách,
přináší s sebou vedle pdřsujících zjevů také neblahé důsledky,
které by mohly vážné ohrozit dosa vadná úroveň českého umě
ní. Divadla jsou plná a koncerty jsou na dlouho předplaceny.
Knihy se vyprodávají často do měsíce ode dne vydáni. Před
biografy stoji řetězy návštěvníků, čekajících na otevření po
kladny. A dokonce i výstavy malířů a sochařů, na které dříve
chodívali jen odborníci, jsou navštěvovány stále hojněji. Dosía.
vuje se i hmotný úspěch v některých oborech umění, tak na př.
v malířství, kde po dlouhých časech hubených let dochází prá
vě nyní ke konjunktuře. To všechno by bylo velmi hezké a
národ gratulovat, neboť nadšený
tomu jo
mohli bychom si
zájem o umění zajisté svěděl o kulturní vyspělosti národa. Ale
na neštěstí celá věc má také svůj háček: vedle divadel, která
dobře plní svoje úkoly, uplatňuje se méně krásná, ba přímo
škodlivá sezóna některýeih předměstských
a venkovských
podnikatelů,
jejichž cílem není ani služba
divadelních
umění, ani služba obecenstvu, nýbrž jedině a především
zisk. Veliky zájem o divadla zvrhá se v" těchto špat
ných rukách v kažení vkusu obecenstva a v hanebné
kšeftaření
ná
s pojmem divadla. Kdejaký zbankrotělý
pověda sestavuje už za pomoci všelijakých kulisáků a špatných
ochotníků výdělečné divadelní společnosti, jejichž hra je až
příliš často výsměchem všemu divadelnímu umění. Totéž se
děje i v hudbě. Vedle vrcholných výkonů našich inejpřednějšícii
umělců. uplatňují se drze díky dnešní konjunktiuře i nejpochybnější diletanti a zkrachovaní pauměici, kteří honosnou re
návštěvě svýah výdělečných pod
klamou svádějí obecenstvo
niků. Také ve výtvarnictví, pro něž by nynější konjunktura
podobným
mohla být posílením na celá desítiletí, dochází
nezdravým výstřelkům. Vedie skutečných umělců, sdružených
v odborných spolcích, prodávají dnes své obrazy i všelijací nejpochybnější samoukové a mazalové bez nejmenší odborné prů-
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pravý, kteří často vyrábějí své truchlivé „ručně malované“
obrazy přímo na běžícím pásu, na čtvereční metry, ale mají
při;om tolik, drzosti, že se vydávají za akademické malíře, při.
svojují si pěkné znějící pseudonymy, podobné slavným jménům
žijících malířů a dokonce se odvažují své ubohé výrobky i vy
stavovat ve venkovských méstech nebo v síních méně odpověddýcli obchodníků s obrazy. A zejména tento obchod s obrazy
je ošklivým rubem jinak krásné konjunktury uměné. Nikdo
nedohlíží na to, přdvlaisitňuje.li, si ten nebo onen mazal titul aka
demického malíře, nebo, což je ještě horší, neobkresluje-li ne
odpovědně cizí obrazy, nedělá-li to dokonce i s podpisem. Stejné
nikdo nedozíírá na to, zda obchodníci s obrazy prodávají a vy.
stavují obrazy pravé nebo padělané. A tak je to ve všem, pokud
jde o výstřelky současné umělecké konjunktury: nikdo nekon
troluje divadelní podnikatele, kteří ve venkovských městech
slibují hrát hodnotné hry a přitom otravuji obecenstvo nej
strašnějšími slátaninami v nemožném obsazení. Nikdo nedohlíží
na to, zda ten nebo onen, necvičený zpěvák nebo špatný hudeb
ník neužívá neoprávněně na plakátech klamavých titubi mistra,
člena opery, nebo dirigenta. Nikdo se nestará o to, -by nynější
vzácná konjunktura umném byla podchycena a vedena
zdoko
nalení českého kulturního života
vytříbení uměleckého pro.
jevu i vkusu obecenstva. A přece tu máme vrcholnou organisaci, která by se měla starat o tyto věci. Je to Kulturní rada.
Co dělá tato veliká instituce, postavená do jisté míry na ro
veň České akademii véd a umění a daleko ji převyšující ve své
praktické kompetenci? Neviděli jsme dosud, že by si všímala
aspoň jednoho z těchto úkolů, které se tu samozřejmě nabízejí
a že by aspoň chránila před špatným padělkem, když už nepo
kládá za nutné důsledné pomáhat skutečnému umění.
F. F e j t e k.

Válka a potravinový lístek
Co je válka, cítíme u nás v podstatě z omezeni, jimž
jsme podrobeni na příklad při nákupu životních potřeb, v
důsledcích regulace pracovního trhu nebo v jiných směrech
všedního civilního života. Kromě těch, kteří ztratili svůj ži
vot, poněvadž porušili tak či onak přísnou řeholi války, byli
jsme z rozhodnutí Říše dosud uchráněni obětí na bojištích.
Národ ve zbrani však poznal válku ještě jinak, bezprostřed
něji, a je zasahován jejími účinky ve své životní substanci:
miliony mužů jsou odňaty rodinám, statisíce jich denně na
sazuje svůj život, sta a tisíce jej ztrácejí. Není německé ro
diny, která by neměla někoho ze svých blízkých na frontě.
V německých novinách leckdy se dočítáme přímo o tragic
kém osudu některých rodin — jak o tom již hovořil ve svém
»Náš je
posledním velkém projevu říšský maršál Göring:
diný syn padl na bojišti za Vůdce a Německo...«,
»Náš dru
hý syn padl
«. Někdy bývají i oznámení taková: »Oba
naši synové padli,. .« Ojedinělé patrně, přece však nikterak
ani v budoucnosti nemožné bylo smuteční oznámení: »Náš
pátý
Zde se naplnil osud ro
syn padl....«.
a poslední
diny, hodné péra řeckého starověkého básníka: zde se za
číná novověký mythus vznešeného utrpení a tragické oběti
ve službách velikého vzepětí národa.
A teď upřímně řekněte: Měli byste smělost za těchto
tak rozdílných podmínek válečného prožitku vyčítat němec
kým rodinám jejich zvláštní vánoční příděl potravin?
B. H ti la.
Kdo vyčistí

milionársky

chlívek?

dobrému
Za tři roky Protektorátu
se mnoho změnilo
v našem veřejném životě. Casto jsme se museli upřímně di
vit, jak bylo možno při dobré vůli rychle hnout s věcmi, které
se zdály v bývalém státě neřešitelné. V jedné věci však zů
stávají u nás poměry stále při starém. Týká se to zaneřádění
.našeho hospodářství tím, že ve správních radách zasedají do
sud nejrůznější politické veličiny bývalé republiky, které jsou
těmi žábami, sedícími na pramenu čisté vody v našem podni
kání. Vynikají jediným a to hroší kůží, která jim umožňuje,
aby necítily všelijaké to šťouchnutí, kterého se jim z různých
stran již dostalo, aby uvolnily svá místa a nebyly brzdou
novému vývoji. Krásné příjmy z těchto míst stojí však za to,
aby snesly všelijaké ty ústrky, vždyť koláče jsou bez práce
presenění známky a tantiémy bez obětí.
a správněradovské
Jak nechutní jsou tito bývalí politikové ve svém nenasytném
obohacování se na úkor celku, ukazuje jeden příklad velké
naši pojišíovny. Sedí v čele její správní rady bývalý význačný
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politik s ročním příjmem 200.000 K. Co jiný pracující člověk
musí udělat za částku daleko menší! Náš pan správní rada
však nedělá nic, dokonce ani to ne, aby protektorátní poklad
ně zaplatil daň, zákonem předepsanou.
1 tu musí za nej
piatiti pojišťovna z vlastního, ač tento přesun je zákonem
zakázaný. Když se ptáte těchto výtečníků, co vlastně dělají
ve správní radě toho kterého podniku, hrdě odpovědí, že hájí
národní zájmy, ochraňuji národní jmění. V tomto směru po
někud přehánějí, neboť jestliže něco hájí, tak to, aby velký
příjem, plynoucí z veřejných prostředků do jejich kapes, ne
vyschl. Kdyby opravdu hájili zájmy celku, pak nemohli by
takto nestydatě brát peníze za nicnedělání.
Jestli napadlo
tyto příživníky, navyklé na kořistnictví z bývalé republiky, že
o ty jejich statisíce, které berou za pouhé docházení do správ
ních rad, by se mohly zlepšit a to nemálo, platy těch nejméně
placených zaměstnanců? Avšak o to těmto lidem nejde, hlavní
věc je, abv sami měli co nejvíce. Co na tom, že velká většina
pracujících musí velmi opatrně hospodařit se svými výdělky,
aby stačila kryti všechna nutná vydání. Bylo by opravdu na
čase, aby i v tomto směru nastal pořádek. Je potřebí jako
soli vyhostili na kořistění navyklé partajníky ze správních
rad (a je jich ještě hodně) a nahradili je lidmi, kteří něčemu
rozumějí a mají více smyslň pro potřebu celku a ne pouze-pro
nenasytné plnění vlastních kapes. Jsme opravdu zvědami, kdo
vyčistí tento náš milionářský chlívek.
Je
tomu potřebí
značné odvahy, nicméně opravdu se velmi zasloužil o naše
podnikání.
lni.
šik al.
•
Jalová

literatura

Známý starý a ctihodný francouzský spisovatel Camille
M a u 1 a i r, clen Institutu de b rance, vzor našich kritiku li
terárních a výtvarných, jako F. X. Saldy, Karáska ze Lvovic a j.,- vyslovil nedávno jasný, kritický názor na spi-,
sovatelova
práva a povinnosti. Jeho článek, otištěný v
Lidových novinách 8. XI. 1942 (»O zdravé písemnictví«), se
obrací proti autorům, kteří byli před vypuknutím valecncno
konfliktu povyšováni na oficiální mistry francouzské bele
trie, ačkoli svým dílem národ nijak neposilovali, nýbrž mrav
ně podrývali. Tito autoři vždy ochotně sklízeli pocty a vy
dělávali mnoho peněz, ale zneužívali svého talentu (který byl
kritice ve Francii vším) a zapomínali na své povinnosti. Mauclair, vyzrálá básnioká beatmest, přehlíží dnes trpkou žeň
rozvratu, jemuž byla Francie vystavena a praví: »Talent je
vzácný dar. Ti, jimž osud vložil tento dar do kolébky, po
važují jej často za osobní majetek, který mohou proměnit za
slávu a bohatství. Zapomínají nebo nevědí, že talent je jim
jenom svěřen, a že předpokládá určité vědomí odpovědnosti.
Staré heslo připomínalo, že šlechtictví zavazuje. První po
vinností literátovou je, pamatovat, jak dobrý nebo špatný vliv
může mít kniha; neboť i spisovatel je člověk a zároveň ob
čan. A i když se nevměšuje do politiky, je mu dáno působit
na ducha a mravy své doby.« Další určitější výtky můžeme
jen s nevelkými odchylkami přepsat i na bývalé, ale nedáv
né české poměry. Značná část naší krásné literatury nebyla
vůbec krásná, neboť jí chyběla velikost a zdravá krev. Ne
vyjadřovala ani budovatelskou vůli, ani životní opojení, ne
boť byla zahleděna
malým věcem, i když oplývala síláctvím a žonglérstvím. Byli jsme svědky bludného vybíjení ta
lentů, jimž často nestačil slech ani vnitřní jistota
vytvo
ření opravdového díla. Kolik peletvarů, hříček a mlhovin
bylo vydáváno za díla! Jaký svár a jaká drobná, mladistvá
bláznovství byla považována za klasy polnice! Jak snadno se
vydávaly manifesty a jak pohrdavě byli zesměšňování kla
sikové! Přímý kritický přehled této překonané éry před tou
to válkou neúprosně odhalí slabiny a vydá neutěšený výčet
práce autorů vykořeněných, jalově zasněných a rozevlátých
do všech koutů světa. Snobismus, stále ostouzející inteiektuálství a slabošská záliba ve vymýšlení všelijakých »komplexů«
pravé, tvrdé prá
zakrývala docela všední nedostatek chuti
vášnivému promýšlení nových problémů člověka a
ci
doby. Gesto místo činu, posměšek místo zápasu a hra, pova
žovaná za metafysiku. Vliv této literatury vyvolával nejen
klamný obraz světa, ale po částech rozkládal člověka jako
národní sebevě
loutku a narušoval jeho mravní strukturu,
nárazy
domí a bytostnou jistotu. Teprve prudké
a tlak
žhavé skutečnosti dneška ukazuje, jak hluboce zasáhla skep
se a neodpovědnost literátů, kteří psali někdy jen proto, že
se nudili. Zůstávají nám jen díla positivní, lidsky přirozená
a povznášející, která zaujmou každého vnímavého člověka a
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boji o lepší duchovní i sociální úděl. Híkalo se,
oevěží jej
že tak zvaná moderní literatura pobuřuje a dráždí maloměš
ťáky. Je to ironie, neboť všechny výstřelky a schválnosti byly
Tvůrčí oheň
vždy produktem hlav v jádře maloměšťáckých.
Volá-lí dnes ro
však odpoutává člověka od malichernosti.
mán, drama i báseň po velikosti, a po víře v dobrého, veskrze
zdravého člověka, pak se vzdaluje od všeho, co bylo živnou
půdou pro zplanělou, otravnou literaturu včerejška.
A. F. Šul c.
Politisující

chlévy

Řízené hospodářství slouží nejen
důkladnému nahlodá
ní do výrobních a obchodních podmínek toho kterého oboru,
ale má význam i pro politika, který v zrcadle čísel vidí schopno
určitému stavu náležejí. Nepatrnou
sti a smýšlení lidí, kteří
mléka v jihlavském
ukázkou toho je statistika odevzdaného
okrese, jak byla na př. úředně v r. 1940 zjištěna. Mléko, jak
další
známo, musí být odevzdáno sběrnám, které provádějí
distribuci. Zemědělec si může doma ponechat pouze úředně
povolené množství pro spotřebu rodiny. Proto je statistika o
dodávce mléka jasným obrazem produkce každého statku, ale
také celých obcí, skupin a oblastí.
V jihlavském okrese je 11 větších statků českýeh a dva náct německých. Náhodou bylo v obou skupinách těchto hos
podářství po dvou stech dvou kravách, stejného druhu a stejně
živených. V listopadu zmíněného roku bylo od těchto českých
krav odevzdáno 10.983 litrů, kdežto od dvou set dvou krav ně
meckých celých 17.430 litrů mléka. Aby nebylo námitek, že
tou dobou byly náhodou české krávy vysoce stelné a tudíž nedojily, podává statistika průměr za dobu pěti měsíců (od čer
vence), kdy se jedná o krmení létni, na které nemá tak velký
způsob
vliv speciální krmení zimní, při kterém se uplatňuje
Ustájení a osobité schopnosti zemědělcovy. Denní průměr mlé
ka, odevzdaného v této době od českých krav, činil 2.5 litru
mléka, kdežto každá německá kráva dala o dva litry denně
Více pro veřejnou spotřebu.
Aby byl důkaz o tehdejším (r. 1940) politisování českých
chlévů úplný, bylo vybráno po dvaceti obcích, v kterých sene'
vyskytují žádné větší statky, nýbrž jsou tam skoro sami baráčníci. Za dobu pěti měsíců jeví se průměrné množství denně
odevzdaného mléka takto:

ještě dlouho po válce význačným
pramenem pro oceňování
jednotlivců i celků. Mýlí se ten, kdo má nyní hlavu v hro
mádce písku, a myslí, že se stal neviditelným!
n F;n ;a
Český

^
Po mnoha stránkách je »Caesar« Františka Zavřela udá
lostí a činem! Ne pouze proto, že se tu COch utkává se záleži
duchům
tostí,
o kterou bývalo etí zápolit nejyybranějším
Evropy a že hned napoprvé se věc podaří svérázně a svrcho
vaně, nýbrž (a to jé záslužnější!) proto, že česká původní dra
jasnému pro
matika vylupuje se z podezřelé beztvářnosti
hlášení a přihlášení se
myšlenkám, jež se mocně sklenuly
zabezpečení existence národa. Nakonec má Zavřel i česká
svému dobru, že tato dnešní věc
literatura černé na bílém
nemůže být co do inspirace podezírána z chvilkového rozma
Byla ke cti a chvále
ru nebo vychytralého konjunkturalismu.
českého ducha psána zhruba před šesti lety. Bohudík, její
zasvěcení Posteritati zkrátilo se zcela po zavřelovsku!
Shakespearova
»Caesara« předváděli V Praze po prvé
roku 1651 Němci. Od těchto časů pokoušeli se čeští básníci a
divadelníci jen o převody cizích názorů na caesarovské dra
ma, při čemž jeho lidské slabůstky a smrt bývaly předhějšími
činů a života. Expresionistovi Zavřelovi imponuje však pře
devším útočnost. vítězivost, síla, což od svého kostýmované
až
ho Boleslava Ukrutného
civilně vysvlečenému boxe
rovi nesměnil nikdy za nic. Tak, se stává i pentalogie »Polobozi«, jejíž je »Caesar« úvodní pětinou, jednou z nejotřesněj
ších a nejúčinnějšíeh podívaných, traktátem do morku pro
nikajícím, novinkou bez předznamenání.
V Zavřelově »Caesam« nejde o historickou fresku, bažící
po monumentalitě, vrývající se do optické paměti, ani tu ne
běží o diskusi s dějepisem nebo kompromitování
autorit a
hodnot. Je tu vzácně soustředěný poukaz na věčnost a prav
du principů, typů, poslání a osudů, který nezávisí na drama
turgické módě, ani se nevtírá divákově uznání. Divadelník
i divák stává se pozorným a pokorným i proti své vůli! I v
tom je styl!
Důležitost se nepřičítá ani kulise, ani masce, ani počtu
účinkujicích.
Tu užvaněnou, trpaslicí, záludnou havěť není
třeba vystavovat na fóru. Kdyby jí nebylo, nebylo by Caesarů! Víš o ní, cítíš její plíseň, posloucháš-li a sledujéš-H jedi
ného muže, věrojatného »potomka králů«. Historická situace
je Zavřelem zachována i když zhusta nebyl zachováván his
torický detail. Tak nějak píše Ortner, soudobí silní Němci,
že? Frank Tetauer zjišťuje ve své nové knize: »Ükolem umě-,
ní není zasahovat do sporů vědeckých či domněle vědeckých,
úkolem umění je tvořit nové hodnoty a v nich a jimi nalé
zat "novou pravdu, pravdu uměleckou.« Co se kdysi líbívalo
dělit a tříštit,
originální dramatik sevřel.
Kleopatra není
hrdinkou. Ani dýka. nýbrž koruna! Český »Caesar« -flé i na
účet divadla očištěn od všech sentimentálních
a okoukaných
znaků a nánosů lidí. Jeho božský atribut je průkazný: »Uči
nil nás velkými »rotí naší vůli!« Opět jednou, ne-li po prvé
v Čechách, »jeviště učí morálce« — Schaubühne als morali
sche Anstalt!
WA. Marek.
•
Záhada

Z této jednoduché statistiky možno dedukova.t 5 že to ne
záleží jen od krav, když německo - obce dodají ve stejné době,
za stejných podmínek 2.14 litru od jedné krávy denně, kdež
to české pouze necelých jedenáct deci.
Řízené hospodářství dodává takových statistických čísel
nesmírná množství, takže se v nich zrcadlí průběh a postup
práce každého oboru, obce, ckrssu, kraje i národa. Nejsou
to však pouhé statistiky hospodářské, které skýtají pohled na
velkolepé
smýšlení lidí. Nacionálni socialismus uskutečnil
sbírky pro dílo národní pomoci. Červený kříž a j. a j. způsoby,
kterými se dá dobře zkoumat nitro lidí a podle kterých státní
národ
vedení pozná, jak si kdo uvědomuje svou příslušnost
nímu a státnímu celku. Uvedené statistiky jsou z reku 1S40.
Doufejme, že se od té doby poměry změnily. Statistiky budou

Caesar

české

duchovní

sterility

Jeden český autor poctil Cechy touto prazvláštní lichot
kou: »V Čechách se každá myšlenka jenom vyspala jako v
hedinovém hotelu«.
Něco na tem je. Čeéhy, křižovatka silnic a leteckých li
nek Evropy, jistě byly vydány ďaleko většímu nebezpečí eklekticismu ve filosofii, než veliký národ s velkým územím,
který duchovně žije ze sebe,
ze sebe .vytváří obrození,
když stará vrstva zvápeněla a zvětrala, který nepotřebuje
pomoci druhých, aby nové filosofii probojoval uznání a vládu
aspoň uvnitř svého vlastního národa. V tem smyslu měl
autor krutou pravdu. V mnohém byli jsme hotovými lanači
větrů evropských. Jako jsme chodili v Praze oblečeni 1826 do
šatů. které se mezitím už v Londýně přestaly nosit, tak jsme
Voskovce a Wericha, kteří byli po"
se smáli duchaplnostem
někud čilejší než krejčí, uměli si opatřit nový knižní humor
dělalo do
Shawův vzápětí
a tak to na neinformovaného
jem »vlastní duševní dílny«, než náhodou rozevřel Shawův .
knižní originál. Nejen Shawův. Také jiných. Byly chvíle, kdy
tito de facto reportéři vtipů západu zdáli se zacloňovat i tvůr
čího českého komika Vlastu Buriana.

J5

—

47

Přítomnost
Ale stejně lapali jsme i větry z východu. Umělecké, fi
losofické i — politické. Toto fouňovství reportérů umělec
kých, filosofických i politických vedlo tak daleko, že vlastní
české tvůrčí talenty byly téměř
smíchu, vedle těchto slun
cí »evropského formátu«. Bezmála už každý hokynář se sty
děl být zjevem jen českým, událostí jen národní, každý tou
žil po epaulletách světovosti.
Taková situace, spojená s dvojsečným osudem být v jed
né řadě vérsailleských vítězů, to jest lidí, kteří po vítězství
»užívají«, místo aby tvrdé a hrdinně žitím bojovali, vedla
"Hranicím duchovního lajnáš národ nebezpečně blízko
dáctví a posléze i duchovní smrti.
Je to krutá pravda, jejíž vyslovování v tomto listě do
poručoval pan ministr Moravec jako součást ozdravění české
duše. Zatím co nejrůznčjší národy v době 1918—1930 vyvřely
navenek čímsi velikým a svérázným, Italie fašismem, Ně
mecko nacionálním socialismem, Španělsko falangismem, by
ly Cechy
duchovní
mto u z e s t e r i-1n í
v ohledu
jako Západ, jenž ovšem na výboje
planinou,
ducha
času,
neměl
trávě hodiny a roky života sladkým a hni
lobným užíváním života po vítězství, jež bylo stejně vítěz
stvím Pyrrhovým.
Cechy v roce 1918—38, to je fakt, který měl
Netvůrčí
zarazit všechny velké jeho inteligence. Ale nestyďme se za to.
Anglie a Francie nebyly na tom lip.
Naše »lapačství větrů« a situace křižovatky není ovšem
jedinců příčinou této duchovní malátnosti. Zde přistupuje i
vědomé a záměrné působení judaisace, aby opravdu každá
myšlenka se v Cechách jenom vyspala jako v hodinovém
hotelu. Skrytí šéfové tohoto prostoru mohli se vpravdě obá
myš
vat jen jednoho: aby si lidé navykli vůbec nějakou
lenku zkoumat, zamítnout nebo přijmout, ale pak za ni bo
jov a t. Skrytí šéfové evropského života musili pečlivě dbát
toho, aby myšlení zůstalo v mezích jakýchsi her a turnajů
mezi odborníky, snesli a dokonce i sami propagovali i myš
lenky sobě nebezpečné a nepřátelské, dokavad nikoho ne
napadlo, že myšlenka jednou přijatá musí být také probo
svalem
jována, aby se stala hned
tady krví,
a živo
tem. Docílili, že ušlechtilí duchové si leccos povídali v prv
ním poschodí národního života — jen když nikdo nesešel s
mečem v ruce do dvorany národa v přízemí, aby zvolal:
tělem.«
»Tak. A teď myšlenku
tu učiníme
Zhloupnutí duší šlo tak daleko, že pro rozpor mezi všivou
životní praxi a kulturním povídáním plným vznešenosti vy
myslili židovsky chlácholivý knif: Každou věc nutno posu
zovat se stanoviska theoretického — a praktického. Moudré
mu napověz, hloupému dolož. V theorii byli jsme si demokra
té ve všem rovni — v praxi ovšem je to jiné, ale kterýpak
blázen ještě neví, že theorie a praxe jsou dva světy? A tak
bolestný údiv českého svědomí nad tím, jak to chodí v theo
je
rii a co zažívají na své kůži, oděli rolničkami blázna,
slušný člověk vyhnul — v psychologii
muž s^raždý
se
věru tito vyssavači evropských národů vyznali.
Jaroslav Divoký.
•
?
a kverulantství
Říkali jsme rádi o sobě samých, že jsme v politickém nazí
rání individualisty, čímž ovšem mělo být řečeno, že na rozdíl od
kolektivního, bezvýhradného poslušenství o politice přemýšlí
me s originálního hlediska, a že jsme obdařeni prozíravostí,
ťkkže se hned tak někomu nepovede nás vést, kamkoliv je mu
libo. Jak se tento individualismus jevil ve skutečnosti, toho
dokladem byla spousta všelijakých stran a straniček, většinou
bez každého ideového podkladu a se základnou odborářsky
prospěchářskou.
Ten tak zvaný individualismus bylo vlastně
kverulantství, prýštící z osobního prospěchu, které vedlo
roz
bíjení a tříštění toho, co již bylo stvořeno. Český politický ži
vot — velké radosti Židovstva — se roztěkal do delty o spou
stě všelijakých ramen a ramének a síla jednotnosti mizela vni
več. Ten náš vychvalovaný individualismus vypadal tak, že
ten, kdo přišel s novými hesly a s novými sliby, vždycky našel
Individualismus

dost kverulantů, kteří jej alespoň na nějaký čas následovali,
aniž uvážili, že zvláště malý národ a takový národ, který je v
tísni, jako- byli po minulé světové válce Němci, si takovéto
mrhání silami nemůže dovolit a že je nutno jít bez odmluvy
s většinou národa za jasným, národním cílem. Za cílem ideovým!
Při tom konstruktivně pracovat a snažit se ze všech sil opravit
éJspravit všecko to,- co na této cestě neklape. Tak tomu bylo v
Německu a vizme! Po" dvaceti letech této cílevědomé prace a
snažení vzbudil ve svých nepřátelích nejen obdiv, ale i bez
mezný respekt. Jenom nejomezenější hlupák by nepocítil respekt
nad.faktem, který nemá v dějinách vůbec příkladu. Tady ne
bylo kverulantství, ale skutečné
jasnozření, podložené po
slušností, jež je Němcům vlastní.
Ze našemu lidu nekřivdím, toho nejlepším dokladem je v
bývalé CSR rozbití strany národně demokratické Jaroslavem
Stránským, který svého času pomocí svých novin odvedl nespo
kojence nejdříve do strany vlastni, aby je po nějakém čase ho
dil do klína české straně nár. soc., později straně Benešově;
ze strany průmyslového kapitálu do strany dělníka a malého
českého člověka, tedy do tábora ideově zcela protichůdného.
Byla to tehdy dokonce -česká inteligence, jež se tu dala vést
jako stádo ovcí do naprosté tmy, aniž uvážila, že Jaroslav Strán
ský, jenž sám novou stranu representoval, nemá dostatek ka
pitálu
jejímu založení i udržení, aniž kdokoliv prohlédl ži
dovský trik pana Stránského, inspirovaný hradem, aby tak byla
rozbita strana oposičního Karla Kramáře, jenž byl Eduardu
Benešovi solí v očích.
Jsou o tom i jiné doklady.^Po minulé světové válce bylo
zatroubeno na protiklerikální polnici a byli jsme svědky, jak
Čechové houfně vystupovali z církve—• někde to byly celé obce,
ba i kraje — šmahem a najednou, jako v horečce, aby se po
nějakém čase tajně a pokorně zase do církve vraceli. Nebylo
tu tedy skutečného ideového rozchodu s Rimem, ale stačilo jen
to zatroubení. To byl ten náš individualismus!
Naši dědové a otcové byli zapřisáhlí antisemité a omezovali
židovskou rozpínavost všude, kde to bylo možné. Nestačili na
tlak židovského kapitálu v peněžnictví a obchodu, ale ubránili
se jeho vlivu, kde šlo o statky kulturní a společenské. Tam
všude byl Zid tabu. Po předchozí světové válce stačilo zatrou
bení, aby český člověk zapomněl na příkaz předků a stal se
Židovi buď lhostejným, nebo dokonce jeho pokorným služeb
níkem.
Dokladů by bylo víc, ale tyto stačí, abychom si ujasnili, jak
to vypadalo s tím naším politickým individualismem. Věru, hrdi
na něj být nemusíme.
I náš národ si již vzal poučení a jde téměř celý za svým
moudrým a rozvážným presidentem dr. Emilem Háchou. Ale ta
reálná cesta, po níž kráčíme, není ještě tak zcela oproštěna ode
všech kazů. Právě tak jako kdysi náš lid na zatroubení horečně
vystupoval z církve, právě tak vidíme později, jak se důstojná
víra'v nezjeveného Boha mění u mnohých lidí v nedůstojné pobožnůstkářství a babské modlářství.
Hluboká víra, pevně zakotvená v zákonech všeho života a
obdivu nejvyšší moudrostí, je krásný, ducha povznášející ele
ment, darovaný ze všeho živočíšstva jenom a výhradně člověku
a tím jej povznesla nade všecky; je věcí nejhlubšího soukromí
a jasným světlem v lidské duši. Modlářství, víra v odlitky a
barvotisky je pozůstatek zcela barbarského pohanství nejpri
mitivnějších lidí, dvojče pověry, jež otupuje a kazí charakter.
Nesvědčí nikomu, a tím méně národu Husovu, který za důstoj
nost víry bojoval a padl. Jeho obraz má zářit všem Čechům
v duši, uvažují-li o Bohu a víře. Víra ve škapulíře a láhvičky
svěcené vody v kapsách je nedůstojná člověka velkého dneska,
v předvečer nové renaissance.
škapulířů ten člověk a ten národ, který má
Nepotřebuje
vůli žít, který je inteligentní, umí a chce pracovat, má jasný,
kladný cíl a který se reálně umí zařadit na své místo, jež mu
jasnému cíli nás po společných
určily dějiny a vývoj lidstva.
cestách vede náš státní president a jeho vláda, jejich cíl je naším
cílem a důstojnou vírou v příští lepší, spravedlivou Evropu, vy
držíme 1 ty celkem malé újmy, které s sebou přináší každá vál
ka. Představa, kolik lidí je dnes bez domova a jaké ztráty na
dů
lidských životech měli poražení národové, musí nás vést
našemu
pokorné vděčnosti
stojnému díkuvzdání Bohu
presidentu, jenž Bohem poslán, zachránil statisíce českých ži
votů, zachránil naše domovy a odvrátil od nás druhou Bílou
horu. Je možno za toto všecko děkovat pohanským modloslužebnictvím a pověrou?
dramatický spisovatel.
Vilém Werner,

Přítomnosti
Dr.
EMANUEL
VAJTAUER
šéfredaktor
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stručně!

Co fe dobré a oblíbené, tom« zpravidla dá
váme stručná a při tom každému srozumi
telná jména. Mnozí lidé ku příkladu dnes
už neříkají „káva z Melty“, nýbrž prostě
„Melta". Doma. vaří a pijí Meltu a dokonce
i do kavárny chotií „na Meltu". Tak důvěr
ně se dovede člověk sblížit jenom se sku
tečně dobrým výrobkem.

NAŠÍ TŘÍDNÍ
LOTERIE
jepozvánímvýhře
Prémie

i hlavní
2,000.000

výhra
,

Hlavní výhra 1,000.000
Prémie 1,000.000
•
Celkem
připadá
na
výhry přes 45 milionu

Pospěšte si 21. PROSINCE TAHY

21.

prosince

bude zahájena nová třídní loterie. Bude vylosováno za
45.444.400 výher od S20..-do 1,000.000K. Prémie také
milion K. A jednou vyhrajete i vyí Osmina losu stojí *.53,
*4 41.-, Y»82--, celý los
164.-. Platíte až před tahem.
Zde račte
oddčliti
a zasiati
Š K A
V.
LI
A
S P O
L.,
PRAHA !.. tř. Viktoria
17. tel. 306-87, 341-05.
»Chci vyhrát« a proto objednávám
osmin, ....
....
čtvrtin,
polovin,
celých losů .1. třídy nové
.
,
,
,
....
loterie.
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JMÉNO A AD-RESA:

chrání
nemocenská”!
„První
není
pojištění,toho
Kdo
vpovinném

27

obťhotlníků.
rolníků
volných povolání,
Je to pojišťovna
živnostníků,
a příslušníků
móeír.ní prémie podle výhodných
která ra nepatrné
tarifů hradí výlohy za lékaře,
láky, operace a i
pobyt v nemocnici
nebo v sanatoriu.
Má té úplně volnou volbu
poukázek
lékaři — až po
lékaře, jaté léčen jako soukromý pacient, nepotřelmjete
účty a recepty
úhradě.
vyléčení předložíte
Cheete-li chránit »ebe i svou rodinu,
vyžádejte
ei ještě dnes bližší informace!

Telefon 230-74,203-38,631-68 • Ředitelství pro Moravu: BRNO, foslova 7, telefon 196-09

tři

tn á

Knuth

Becker:

nové

svazky!

Svazek
9.
CHLÉB

VEZDEJŠÍ

Román. Z dánátlny přeložila M. Rádlová-Polívková.
100 K, váz. 120 K. Drama lidského života o to působi
tragického
konfliktu
vější a otřesnější,
že hrdinou
je tu dítě.
Svazek
Martin

Id.

Raschke:

SESTRY

Román. Z němčiny přeložila Věra Roštová. 60 K, váz.
hrdého, vzdorovitého
75 K. Historie mladického,
a
první láskou
čestného mužského srdce, vzníceného
protilehlými
póly
krásou
dvou,
povahou
mezí
i
různorodých
©ester.
Svazek
Thit

Jensenová:

STYGGE

ušdčinv ficacícÁ, jwostc&dkCi ?

11.
KRUMPEN

Román. Dva díly. Z dánštiny přeložila M. RádlováPolívková. 150 K, váz. 180 K. Ohlušující a oslepující
příval obrazů barokních
forem a sytých omamných
syrový středověk.
Divadlo nejsil
barev. Hmatatelně
vášní,
při
němž
nějších
se čtenáři zatají dech.
Tyto knihy dostanete už jen u knihkupců,
u nakla
datele jsou rozebrány.

Při praní v tvrdé vodě vzniká vá
penaté mýdlo,čímžse ztrácí mnoho
prací síly.Změkčili se před praním
voda CLARAXEM,dosáhne se
menším množstvímpracích prost
ředků většího úspěchu.
SCHICHTŮV
CLARAX
namáčení
změkčení
máchání

vody

