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Výzva inteligenci
Nad nikýmnebyla dosud zlámánahůl, kdo ukázaldobrou vůli. Ale dobrá
vůle je možnájen lam, kde je posvěcenapřesvědčením.
To, co prožíváme,je veliká svělová revoluce,jak právě v tornio čísle říká
náš státnípresidentdr. EmilHácha. Revoluceje vždy cosi náhlého, nepředví
daného, něco, pro co dosud vzoru nebylo. A jen světlo inteligence,té oprav
dové tvůrčí inteligence,může osvětlit nový pevný bod, na kterémmůžeme a
musímestanout.
Chceme mít inteligenci,která to opravdu dovede. A od toho, zda to do
vede, závisíbytí našeho národa.
Byli to za poslední tři leta bohužel právě tak zvaní inteligenti,kterým se
dostalovelmi těžkých a oprávněných výtek, že uzavřelivšechny dveře a vše
chna okna svého ducha před novými myšlenkamia tleli spokojeně,ale sebe
vražedně v dusné a ztuchlé atmosféřepřežilýchmyšlenek.
Usíalovalse dojem,že inteligentijsou spíše cech privilegovanýchvychodilců školnež bratrstvořádu duchovního.Nicby nebylo pro inteligentyzhoub
nějšího,než kdyby se tento názorustálil
Nová »Přítomnostidává každému inteligentovi,ař už jím je po přeslici
školnínebo po meči vlastníhobystrého rozumu,příležitost,aby dokázal,že ote
vřel všechna okna a dveře svého rozumunovým obzorůma dovede bez před
sudků myslet na blaho svého národa.
»Přítomnost«očekává, že se kolem ní všichni seskupí,budou s ní spolu
pracovat, myslet a žít.
Má-li člověk za člověkembýt přesvědčován,je třeba tomu lásky a od
danosti.Inteligenci se naskýtá příležitost,aby šla mezilid a aby lid ji chápal
podle míry lásky a oddanosti,kterouprojeví.
»Přítomnost«bude olej pro lampy vašeho rozumu.Dejte jim zářit tak, aby
v osvětlené přítomnostibyla pravá a jedině možnásynthesavelké naší minu
losti a ještě větší naší budoucnosti.
Inteligencemá slovo!A pravé slovov pravé době je čin!
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V^^Vmnost

Mnoho

myslících

>ážné myšlenkové

práce jest zapotřebí, aby z pouhého tichého současníka
veliké světové revoluce se stal její přesvědčený přívrženec. Neboť právě veliké révoluce nutně vyvolávají řadu průvodních
zjevů, které mohou svésti
ro\ ratele

rchního pozonesprávným zá>ěrům. Poněvadž

nutnou součástí trvalé a hluboké proměny
ve zřízení společenském jsou individuelní

lidí

^

.

lancích, jichž vlastním oborem jest prácemyšlenková, pak spočívá úděl učiň iti vše,i
aby současníkům byla usnadněna orientace')
v nových poměrech. Je na nich, aby použili i
všech vědomostí a všeho vlivu
tomu, aby1 ěk za člověkem byl přesvědčován o'1
kladných hodnotách jedné z největších společenských reforem, které kdy svět pro
dělal.

oběti a omezení, hrozí vždy nebezpečí, že
drobný jednotlivec, posuzuje dobu jen s toboto hlediska, nepostřehne velikost hodnot,

Český čkrvěk rád hloubá, ověřuje a argumentuje. Poskytněme mu proto co nejvúce

které se rodí.

čímu jednotlivci

Ideový

rozbor současných

zjevů dává

nám poznati, že bezradné století XIX. uštu-

správného materiálu

přemýšlení. Tápají-

samému ponechme,

aby

z poskytnutých nepochybných premis odvodil si správné závěry. Takový člov ěk pak

puje s konečnou platností teprve pod náporem mohutné světové rev oluce, nesené ideologií národnč-socialistickou, jejíž hlavní zá-

bude přesvědčeným

sady hledí si dnes již přisvoj iti i nepřátelé

více pracovníků tohoto druhu a přeji mnoho zdaru časopisu, který právě na poli myš

íííše. Jest povinností nás, příslušníků maléím národa, abychom včas a plně pochopili
podstatu a velikost této revoluce. Na vzdě-

nov ého
řádu, o jaké nám v zájmu pevné budoucnosti musí jiti. Těším se, že budeme miti stále
přívržencem

lenkové práce chce vyplnili
žeru.

citelnou me-

Prítomnosti
Říše

a

my

Doc. dr. Josef Kliment:
Napřed
zásluhy
730. výročíZlatébullysicilské
"T rýročí prvého psanéhoříšského privilegia pro Cechy
V a Moravu nepřipomináme jen z důvodů historic
kých. Chceme ukázali, k jakému mnohonásobnému
prospěchu byla našim předkům každá skutečná záslu
ha, kterou s o Říši získali.Uvědomímesi při tom zno
vu základní princip říšské velkorysosti, podle něhož
předpokladem jakékoli odměny či výhody v životě
státu musí být získaná zásluha.
Převážná část dnešní naší veřejnosti vyrostla
v době, kdy se naopak za východiskojakékoli činnosti
považovalo vznášeti napřed požadavky od nejzákladnějších do nejdrobnčjších. V demokracii bylo totiž
obvyklé formulovali nejprve požadavky a činiti další
postup závislý na jejich splnění. Proto ovšem se ve
řejné poměry nemohly hnouti s místa. V nazírání
Říše platí východiskozcela jiné, které jedině zaručuje
velkorysé budování státu. Kdo chce býti účasten výhod rozmachu Říše, musí se nejprve o ni zasloužiti.
R. 1212 vydal římskoněmeckýcísař významný zá
kon, který byl velkolepou odměnou za českou odda
nost. Stalo se tak 26. září v říšském městě Basileji,
kdy císař Friedrich IL, král sicilský, ujímaje se po
předchozích trůnních sporech vlády, za přítomnosti
předních osob Ríše po prvé listinným způsobem a to
formou nejslavnostnější — pod zlatou pečetí, upravil
starodávný poměr Cech a Moravy k Říši. Dodnes jest
toto vzácné privilegium, od jehož vydání uplynulo
právě tyto dny 730 let, v neporušeném stavu zacho
váno a uloženo v českém zemském archivu v Praze.
Vysvědčení,kterého se tímto listem dostalo našim
předkům od představitele Říše, bylo skutečně nejlepší.
O tom důkaz podávají již úvodní slova císařova: „Při
hlížejíce k přeslavným službám oddanosti, které celý
národ český od dávného času věrně a oddaně proka
zoval císařství, a přihlížejíce k tomu, že jasný král
jejich Otakar od začátku mezi jinými knížaty zvláště
před ostatními nás zvolilcísařem a při naší volběusta
vičně a užitečně setrval: Jak náš milý strýc, dobré
paměti král Filip, poradiv se se všemi knížaty, svým
privilegiem ustanovil, i my jej králem ustanovujeme a
potvrzujeme a tak posvátné a důstojné ustanovení
schvalujeme.“
Zásluha českého panovníka spočívala především
v tom, že svou věrností Friedrichovi přispěl k odstra
nění velkého nebezpečí,které hrozilo Říši z trůnního
sporu. Odměnou za tuto českou oddanost a věrnost
bylo tedy slavnostní potvrzení královské hodnosti čes
ké, které již několik let před tim (r. 1198) králěm Fi
lipem bylo na čas uděleno.Ale i řada dalších cenných
oprávnění byla tímto privilegiemposkytnuta, mezi ji
ným právo potvrzovat! biskupy, což bylo při tehdej
ším prohnání státu a církve právo velmi důležité.
Na druhé straně bylo usnadněno plnění některých
dávných povinností vůči Říši, jakými byly návštěvy
říšských sněmů a korunovační římské jízdy.
Ohledněříšských sněmů se v této zlaté bulle praví:
„Ustanovujeme pak z nadbytku naší štědrosti, že ře
čený jasný král nebo jeho dědicové nejsou povinni
choditi na žádný náš sněm, leč který bychom svolali

do Bambergu nebo do Nůrnbergu nebo kdybychom
nařídili konati sněm v Merzeburgu.“ Říše se zde po
starala o to, aby významné právo účasti na sněmu
nebylo při tehdejším obtížném cestování břemenem a
proto se vybírají pro sněm jen místa blízká českým
hranicím.
Ohledněřímské jízdy, jíž se rozumí česká účast na
císařské korunovaci, se ustavuje: „Kdybychom my
nebo naši nástupci byli v Římě korunováni, ponechá
váme řečenému králi Otakarovi nebo jeho nástup
cům, aby nám poslal tři sta oděnců nebo vyplatil tři
sta hřiven.“ Podle dřívějšího stavu byla nutná účast
mnohem nákladnější.
To vše jen příkladmo. Hlavní poučení,plynoucí ze
zlaté bully sicilské,jsme již na počátku zdůraznili:jest
velkomyslnosti
říšské
to památník
k těm, kdo získali
si zásluhy.
Zde jest také
ukazatel pro náš dnešní život.
Zlatá bulla sicilská není ovšem jediným příkla
dem z dějin, který nám výmluvně připomíná princip,
že v poměru Cech k Říši předpokladem výhody jest
zásluha. Za své významné postavení v rámci Říše
vděčili naši předkové jedině tomu, že v důležitých
chvílích dovedli prokázati své vědomí sounáležitosti
s Říší a neochvějně státi v posicích, které pro roz
mach Říše byly důležité. I dnes musí nám býti pobíd
kou významná slova uznání representantů Říše, jak
je čteme v jednotlivých říšských privilegiích.
Již při osobním povýšení českého knížete na krále
r. 1158 vyslovena jest v císařově listině tato základní
zásada: „Pokládáme ža důstojné, abychom prokázali
zvláštní čestné uznání zejména těm. kdo nám pomá
hají při vedení Říše upřímnou radou a neúnavnou
prací a pro slávu Říše podstupují všechny nepřátelské
nájezdy a jakákoli nebezpečí. Ať tedy jest známo
všem věrným Říše, že dovolujemenositi korunu Vla
dislavovi,váženému a statečnémuknížetičeskému, za
důkazy jeho služby a oddanosti a za zásluhy všech
Cechů.“
Bylo to v době, kdy císař zamýšlel vojenskou vý
pravu proti odboji v Lombardii a kdy český kníže od
počátku odhodlaně se postavil císaři po bok. Výprava
byla brzy nato uskutečněna a česká účast došla pro
hrdinské činy největšího uznání tehdejší doby. Král
Vladislav sám vedl české sbory a historikové neskrblí
chválou nad průběhem této výpravy, v níž hlavní mís
to zaujímá odvážný přechod rozvodněné řeky Addy,
provedený celým vojskem koňmo bez mostu a pak
dobytí odbojného střediska Milána.
Podobných dokladů poskytuje nám listinný mate
riál z dějin Cech a Moravy celou řadu. Budiž naší
snahou, aby generace dnešní nezůstaly zpět v poměru
k cennému odkazu slavných předků.
U nás ještě nikdo nestřídalvroto, že milovalsvůj ná~
rod.Mítrád svůjnárod,to nenížádnýhřích.Unás bylitres
táni lidé ta to. že sloužilinepříteli.Tihlelidénikdyneměli
národrádi. Kdomá národrád, ten mu neškodí,ten.nežene
národdo záhubu.Kdosi přeje,aby náš národzůstaluchrá
prací,přičinlivostí
něn, ten mu pomáhádo budoucnosti
a pílí.
Také českýnárod všemisvýmisilamiúčastníse zápasuo
budoucnostevropsképevniny.Dvě armádyčelí tu nepří
teli.Jednastojí na frontáchse zbranív rucea druháje ar
mádoupracujících,která frontě dodáváprostředky vítěz
némuzápasu.My,Češi,jsmezařáděnido armádypráce.Je
věcí našehosvědomí,abychomv této armáděpráce vlnili
své povinnostičestněa opravdově.
Min.Em.Moraveck mládeži.

Prítomnosti
mládež

nová

Dr. František

T enne
Vzor

r:
naši

radostnějšímu
abychom všechny naše mladé lidi přivedli
pevnější
a nadějnějšímu výhledu do budoucna a také
vnitřní příchylnosti ke společné veliké vlasti!
Jaký si odnášíte dojem
kou říší?

mládeži

Redakce předložila několik otázek generálnímu
referentovi Kuratoria české mládeže dr- Františku
Teunerovi o dojmech z cesty mládeže po Německu
a o zkušenostech, které při ní načerpala.
Y Š ePl sP(>čívá hlavní význam cesty Kuratoria
její účastníky?

pro

~XTětšina z účasiníků česly Kuratoria po prvé shlédla Říši
V

za hranicemi Prolekloráíu. Mnoho se o Říši mluvilo,
mnoho napsalo, ale většina z nás nemohla tyto znalosti do
plnili vlastním zážitkem. Teprve tato cesta ukázala nám onu
mohutnou a přesvědčující skutečnost, která se jmenuje Velkoněmecká říše.
Mnozí z nás vzpomínali na cestování v minulých letech,
kdy za hranicemi bývalé republiky stáli jsme rázem v ci
zině a vše bylo odlišné od našeho domova. Oproti tomu na
itéto cestě - ať daleko na východě v Danzigu nc-bo na
západě v Rheiníalu nebo v hlavním říšském městě Berlinu
či dole v Alpen — všude jsme jasně zjišťovali ten nový a
krásný pocit, že totiž jsme doma, že opravdu Říše není pro
nás cizinou, nýbrž něčím, co už ze své vlastní domoviny
známe. A což teprve když jsme rozmlouvali s místními
obyvateli — lhostejno, zda to byli námořníci ze Zoppotu
a Danzigu nebo ženy a mládež v Rheiníalu, obchodník či
dělník v Ostmarce. Všude stejný názor, všude stejná víra
iěm či oněm otázkám
ve vítězství, všude stejný postoj
veřejného života. A připomeneme-li si ještě srdečné při
jetí od členů Hitlerovy mládeže, s kterými jsme se v různých
místech Německa sešli, jejich pochopení pro naši práci a
samozřejmé porozumění, zjišťování souhlasných cílů a spo
lečné úvahy o budoucnosti ve vítězné Říši, pak myslím, že
to bylo to nejpřesvědčující, co nás vnitřně s Říší ještě více
spojilo.
Říši poznávali jsme silnou a mohutnou, odhodlanou
v jejím pracovním a bojovém heroismu. Vzpomínka na
mnohdy tak u nás slýchané šeptané povídačky o sla
bosti Říše jevila se nám jen trapnou a směšnou myšlenkovou
přítěží. Když isme stáli u Baltického moře, viděli mohutný
přístav Danzig, když jsme projížděli průmyslové kraje Ně
mecka a viděli to úžasné pracovní tempo, poznávali tu
píli, skromnost a houževnatost každého člověka, když jsme
viděli normální život tam, kde anglické bomby chtěly bez
ohledným způsobem přivodit zmatek a zkázu, pak jsme si
jen říkali - každý sám u sebe - jak je směšné domnívat
se, že tento nadšením prodchnutý pracující mladý svět by
mohl být přemožen světem starým, a pochybovat o vítězství
tohoto nového řádu!
Zažili jsme nový, veliký svět; setřásli jsme se sebe tíživý
malicherný provin cionalismus, s kterým tak mnohý z nás
snad ještě v koutku duše zápasil a který mu nedovoloval
b Říše. Velikost
jasně pohledět do oslňujících obzorů světové
Německa nám ale odkryla i prameny nového sebevědomí,
neboť jsme si právě v zážitcích této velikosti uvědomovali,
co znamená pro člena malého národa zapojení do možností
veliké Říše. Vždyť i naší práci, i .našemu podnikání budou
zítra — v míru - sloužit ty Veliké dopravní spoje, ty pří
stavy, města a moře! I náš mladý člověk bude spolu s mla
dým Němcem pochodovat vpřed, až jednou skončí tato válka,
a miliony rukou, třímající dnes meč na ochranu evropské
kultury před jejím zničením, uchopí kladivo a lopatu, aby
vybudovaly mírovou výstavbu Nového světa nejen v Evro
pě, ale i v dalekých krajích, jež po této válce budou Evropě
a jejím lidem přístupné. S tímto, na tolika příkladech zji
štěným příslibem veliké budoucnosti vrátili jsme se z cesty,

z této cesty Velkoněmec

Skutečnost, že Německo vede největší válku v dějinách,
vtiskla všemu svou viditelnou pečeť. Každé zařízení, veškerá
práce i každý jednotlivec v Říši dnes pracuje jednomu je
dinému cíli - vyhrát tuto válku!
Válečné zasazení je vidět tedy i v německé mládeži a
ve veškerých jejích zařízeních a institucích. Mládež Ně
mecka poslala své kvalitní vedoucí, kteří stáli u kolébky to
hoto největšího hnutí mládeže, na frontu, aby plnili povin
nost vůči svému národu, jak tomu právě v této organisaci
byli po léta vychováváni. Mnohé zařízení, ústavy i instituce
HJ dnes slouží důležitým úkolům jako je na př. Kinderlandverschickung KLY,což jsme viděli v mnoha mohutných
noclehárnách mládeže (Jugendherberge). Tam dnes mládež
z ohrožených krajů západu je ubytována a používá zařízení,
výchově vedoucích HJ. Jinde opět — jako je
určených
tomu v největší noclehárně Německa Jugendherberge
Paul Benecke - nejsou hosty stovky příslušníků HJ,
nýbrž v jejich zdech jsou umístěny důležité úřady. Mnoho
budov HJ je dnes proměněno v lazarety nebo ozdravovny
pro raněné vojáky.
Stejně tak samotná mládež Hitlerova je téměř do nejmenšího svého příslušníka zasazena do dnešní mohutné pracovní
pospolitosti německé vnitřní fronty. Vidíme členy HJ v uni
formách jako průvodčí na tramvajích, celé skupiny se svými
vedoucími odjíždějí na žňové práce, na chmel, při leteckých
náletech členové HJ konají zpravodajskou službu a nahrazují
zpřetrhaná telefonní a telegrafní vedení službou kurýrní, jak
nám o tom vyprávěl jeden z vedoucích HJ v Kolnu. Starší
děvčata BDM (Bund der deutschen Mádel) konají službu
jako sestry Červeného kříže na nádražích pro projíždějící
vojáky a pod.
Která zařízení a kde na vás působila nejmohutněji?
Vedle samotného Reichsjugendfúhrungu — Říšského ve
dení mládeže, které jsme shlédli v Berlinu a kde v ohrom
ném organisačním a správním aparátě stýkají se všechny
nitky celoříšské výchovné práce, viděli jsme různé hrady
mládeže i její noclehárny.
Nejmohutněji na nás působil jeden z hradů mládeže,
který jsme shlédli v Rheiníalu. Vysoko nad Rhein je doko
nale renovovaný starý německý hrad Jugendburg Stahleck,
který slouží dnes výchově německé mládeže, jež je v jeho
budovách vychovávána. Nad přírodní skalní strží, v jejímž
klínu je bazén ke koupání, tyčí se obnovené vysoké hradní
budovy s věžemi, arkýři a dřevěným podsebitím. Na zbyt
cích hradeb malé hřiště nástupu a pořadovým cvičením a
hlavní bašta, krytá střechou, je ideálním místem pro chla
pecké hry a skýtá krásný výhled do širého okolí. V tomto
hradě je dnes umístěna škola pro výchovu mladých chlapců
10-Mletých, škola pro budoucí vedoucí německé mládeže.
Prostředí středověké krásy je v dokonalém souzvuku s mo
derním zařízením pro pobyt mladých lidí.
Tak jako ostatní hrady mládeže: Hohenstein, Wasser
burg, Storkow v Brandenburgu, jakož i Freusburg a Bilsie::n
ve Westfalen, slouží i tento hrad mladým chlapcům .tomu,
slavným němec
aby V prvé řadě získali pobytem vztah
kým dějinám. V slavnostním sále tohoto hradu mládeže,
který ve svých dějinách zažil tolik významných událostí —
dnes za těžkými dubovými stoly sedí několik desítek světlo
vlasých krásných chlapců, kteří ovlivněni slavným prostre
dím jsou poučováni o svém národě, o jeho historii a doví
dají se o velikých úlohách své generace a dnešní doby.
V tomto hradě stojí mladý muž uprostřed života v ovzduší
slavné minulosti svého národa a učí se býti hoden dnešní
veliké doby. Jeho vychovatel je skutečně mu příkladem.

Přítomnosti
Na každém hnutí vidíme, že je nejen vážen, ale plně ve své
funkci respektován právě proto, že rozumí mládeži, neboř
z mládeže vyšel a jí se mnoho let zabývá. Spartánská skrom
nost, která zde panuje, je zřejmá z ubikací mládeže, jimiž
jsou menší místnosti s kavalci — danými nad sebou. Všude
vládne vzorný, vojenský pořádek. Všude zavedeno ústřední
topení i teplá a studená voda. Zvlášř umyvárny a sprchy
jsou zde moderně vybaveny. Jídelna je účelně zařízena sty
lem nového německého slohu. Nábytek ze světlého surového
dřeva s leskem. Lampy ve formě dřevěných křížů, zavěšené
na provazech nebo železných řetězech na způsob kalichů
nebo svícnů a zdobeny železným kováním. Dřevěné čtver
cové láflování na stěnách činí každou místnost útulnou
a teplou.
Spartánská skromnost, píle, kázeň, radostné plnění ulo
žených povinností a vědomí odpovědnosti, to jsou výchovné
prvky, které v tomto obdivuhodném prostředí jsou vštěpo
vány do duší těchto chlapců.
Šestiměsíční pobyt v hradech znamená jistě více než
několikaleté vysedávání v lavicích školy, jak to známe
v mnohých špatných připomínkách ještě dnes. Pomyslíme-li
si, že to je jen začátek výchovy německé budoucí generace,
že tomu přistoupí ještě výchova v jiných podobných insti
tucích mládeže, korunovaná nakonec tvrdou službou vojen
skou, pak můžeme si učinit alespoň trochu obraz o tom, jakou
sílu, životní zkušenost a vyzbrojenosí charakterovými a du
ševními vlastnostmi bude mít ta mládež, která v příštích
letech převezme úkoly budování Nové Evropy.
Z domovů mládeže (Jugendherberge) viděli jsme nej
rozsáhlejší v Danzigu. Je to největší domov mládeže vůbec.
Je vystavěn z velkých kamenných kvádrů. Zařízení je
stejné jako v hradech mládeže. Při prohlídce těchto domovů
mládeže seznali jsme, že má-li domov mládeže (Jugendherberg) splnili plně svůj úkol, musí býti střediskem života
mládeže a vyjadřovali svým rázem i stavebním slohem vůli
nového Německa. Při těchto stavbách není zapomínáno na
to, že kromě rasových vloh a okolí ne v poslední míře pů
sobí též bytová kultura na vytváření charakteru mladého
člověka. Je pamatováno na to, že mladý člověk, putující
celý den krajinou a unaven dojmy tohoto okolí, rád odpo
čine si ve svérázném prostředí, které mu skýtá domov mlá
deže. Je známo, že osobitost prostředí má vliv na mladého
člověka a toto je prvním příkazem, kterým se řídí veškeré
nové stavby domovů mládeže. Tyto domovy mají sloužili
výchovné myšlence nacionálně-socialistické a jsou proto sta
věny prakticky, moderně a útulně.
Kromě těchto zařízení shlédli jsme též Gebietsführung
HJ, t. j. velitelství Hitlerovy mládeže okrsku Wien. Opět
účelnost, dokonalé organisační uspořádání úředních místno
stí. Všude přesvědčující diagramy na stěnách o postupu
práce, vzorná čistota a pořádek. Za stoly sedí mladí chlapci
a mladá děvčata, tak jako tomu bylo, ovšem ve větším mě
řítku, v Reichsjugendführungu v Berlinu. Zajímavé bylo, že
zde jsme viděli i skladiště tohoto velitelství s tisíci různými
sportovními potřebami a pomůckami pro tělovýchovnou čin
nost Hitlerovy mládeže. Celé řady přesně vyrovnaných
a vyčištěných malorážových kulovnic, les boxerských ruka
vic, stovky různých míčů, po vojenskú složené stanové dílce,
deky, prádlo a součástky uniforem. Zde jsme viděli, jak
početné a pestré jsou úkoly Hitlerovy mládeže právě na
poli telesné výchovy a na cestě lepší tělesné zdatnosti.
Veliký diagram v průčelí jedné učebny ukazuje stoupající
výsledky členů HJ-Gebiet Wien při různých sběrech, jako
papíru, starého železa, léčivých bylin, korku. Dále diagramy
odpracovaných hodin při zasazení na žních, chmelu, na
elektrických drahách, při různých sbírkách a pod. Tam
v přehledu je možno posoudit praktický význam mládeže
i dnes za války, ale co více - její zářivý příklad, kterým
ponouká i ostatní členy německé pospolitosti následování,
takže právě na tomto místě můžeme říci, že mládež nevycho
vává jen sama sebe, ale výdrovně a příkladně působí i na
ostatní soukmenovce.

zařízením pro výchovu mládeže patří i í. zv. Wehrerlüchtigungslager — tábory pro předvojenskou výchovu kde 17 a 18leií chlapci pod vedením starších vedoucích HJ,
kteří již prodělali některá z polních tažení dnešní války,
cvičí se v těch úkolech a povinnostech, které jí budou ulože
ny službou vojenskou a budoucím zasazením na frontě.
Na otázku, jaký dojem působí zařízení mládeže, možno
říci všeobecně, že zde jde o vytvoření prostředí, které odpo
vídá mládí, které každou svou podrobností nese v sobě vý
chovné prvky, je prosté, čisté a připomíná velikost i slávu
Německa. Zařízení Hitlerovy mládeže překvapují také svou organi
sační účelností i svou velikostí. Můžeme již dnes říci, že tato
zařízení, až bude po válce, budou skutečně dokonalou po
můckou výchově mladé generace SOmilionového národa.
Máte dojem, že německé zkušenosti, získané při vý
chově mládeže, možno
nás přejímat beze změny?
Tuto otázku je dosti fěžko zodpovědět, jelikož v naší
práci, určené výchově české mládeže, nejsme ještě ani zdale
ka tam, abychom mohli říkat nakolik to či ono nutno pře
vzít anebo pro zvláštnosti našich domácích poměrů upravit.
Jedno je jisté, že zkušenosti německé při výchově mládeže
vznikly mnohaletou usilovnou prací s mnohamilionovým
počtem mladých lidí. Tyto zkušenosti jsou prostě obrovské
a osvědčené ve válce i míru.
Byly získány v dobách revolučních přeměn, jak tomu
bylo před rokem 1933,i v dobách evoluční výstavby nacio
nálně-socialistické Ríše. Proto krátce bych jen řekl: čím více
zkušeností, výchovných zásad, výchovných zařízení a všech
ostatních německých vzorů při výchově mládeže v Německu
působících bude možno převzíti i pro naši českou mládež,
tím lépe pro ni samu a tím větší zajištění i naší národní
budoucnosti.
Je samozřejmé, že v mnohých ohledech bude se naše
práce lišit. To je dáno již tím, že jsou rozdílné vychovaielské
úkoly, určené mládeži 80milionového národa, proti úkolům
mládeže 7milíonového národa, který ještě tomu je součástí
společného státního celku. Kromě toho Hitlerova mládež
v Německu ve svém jádře (SlammHJ) je mládeží vedoucí
politické strany NSDAP, čímž rovněž jsou dány její zvláštní
úkoly, což odráží se i v jejím vychovatelském programu
a zásadách.
Znovu však podotýkám, že' právě proto, že Němci i Češi
jsou mládeží jedné Ríše spojeni z největší části stejnými
úkoly a společnou osudovou pospolitostí, z níž vyplývají
mnohé společné základní možnosti i povinnosti, proto musí
me chtít, aby budoucí česká mládež svou mentalitou, výcho
vou a celým životním postojem odlišovala se pokud možno
nejméně od mládeže velikého národa německého.
Co bvste nejvíce potřebovali ze shlédnuté organisace
mládeže v Německu pro svou práci?
Ten skvělý vůdcovský dorost, který veškerou práci
v mládeži v Německu řídí a výchovu podle daných směrnic
provádí.
Vychovatele, kteří by odpovídali požadavkům nynější
doby právě v mimoškolní výchově mládeže, potřebujeme
v prvé řadě co nej naléhavěji.
Vůdcovský dorosí v Ríši je opravdu po všech stránkách
kvalitní a je radostno přímo pozorovat, jak ve všech směrech
je krásný jeho postoj ke svěřené mu mládeži.
Kuratorium pro výchovu mládeže chce tento požadavek
spiniti a také v prvé řadě se jím toho času zabývá. Vybrat
z české mládeže zdravé, charakterní, positivně smýšlející
mladé lidi, podrobit je přípravnému výcviku, jak tomu bylo
právě ve dvou minulých táborech, a zasadit je do pověře
ných stávajících spolků mládeže, aby tam začali dílo, které
znamená výchovu českého mládí úkolům, jež vyžaduje od
něho naše příslušnost k Ríši i naše říšská a národní budouc
nost. Jsem přesvědčen, že právě zkušenosti a příklady, shléd-
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nuíé na cestě po Německu, nám tuto práci doma ještě více
ozřejmily a bude jen na nás, abychom se co nejvíce přiblí
žili ke krásným poznaným vzorům.
A nyní něco osobního. Dostal jste se novému úko
lu v Kuratoriu od povolání lékařského. Zdá se
Vám Vaše nynější práce podstatně jinou?
Ano, přišel jsem, povolán panem ministrem Moravcem,
přímo od nemocničního lůžka do Kuratoria pro výchovu
mládeže. Vidím v tom do určité míry logické navázání na
svou minulou práci jako lékaře vůbec. Tak jako v medicíně
musí lékař léčit nejen nemocné, ale i profylaktický předchá
zet a zabraňovat nemocem, které by mohly vzejiti z opomi
nutí péče o zdraví, stejně tak je tomu zčásti i v každé
veřejné činnosti — tím více v činnosti, která se zabývá
výchovou mládeže. I zde nutno mládež chrániti před škodou,
která by vznikla, jestliže by tato nebyla chráněna před
zhoubnými názory starého světa. Je nutno se postarati o to >
aby názorová infekce překonané nemoci poraženého myšlení
a světa byla umlčena a udušena životadárnou naukou no
vou a novým, zdravým způsobem života i myšleni.
Tak jako v medicíně jsem nedělal politiku, tak také zde
není třeba poliíisovat, nýbrž Vychovávat příkladem, potřeb
ným příkazem a využitím všeho dobrého a krásného i stateč
ného, co samo sebou naše mládež jako generace kulturního
a v jádře zdravého národa si s sebou do života přináší. Tak
jako medicina bojuje proti všemu, co ohrožuje život jedince,
tak také ten, kterému je svěřen šlechetný úkol pracovat na
výchově mládeže, bojuje proti všemu, co jnládež jako celek
odvádí od skutečného života a ohrožuje její zdraví ducha,
duše i telai

a lidé

doba
Dr. Emanuel
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Lažnovský

bude tomu rok, co odešel od nás Karel
Zemřel po zákeřném útoku a stal se tak
prvním mučedníkem nových myšlenek a nového postoje na
evropské revoluci. »Nabízel se osudu, vyzýval
šeho národa
jej jako strom blesk a hle. on sjel a zabil. An, po smrti po
znáte je, vyzývatele a vyvolence osudu. Umírají náhle v mlá
dí jako stromy bleskem sžehnuté.« Tuto větu si Karel Lažnov
ský ocitoval z milovaného autora v jedné své knize, jako by
jeho vlastníhn osudu. Mělť
tušil, že ie předznamenáním
jako tito vyzývatelé osudu jejich »intensivriost a vroucnost
jádru věci a sděluje je
ohnivého pohledu, který proniká
sobě i jiným v bleskovém osvětlení s naléhavostí, jež nezná
a nepřipouští pochyb; bojovnost a sílu pohledu, který mění
klidné a tuhé dosud předměty v dramatické víry životní,
trhající a rvoucí všechno ve svůj střed.*
Jeho knihy od »Hovorů s dějinami« až po dílo posmrtné
»Na rozcestí věků«, jsou tak plně zaujaty vším tím novým,
co se na nás sneslo v posledních třech letech, ať už starostmi
o správnou cestu našeho národa a o správný pohled lidu na
Ríši a její činy. nebo hovorem se starými bludy, šlo-li při
Sovětům, že jeho
Francii, Anglii nebo
nich o náš poměr
osoba ve všem tom apoštolském horlení ustupuje dozadu.
A přece šlo tu o osobnost neobyčejně svéráznou a tak typicky
českou svým stylem i osudem, že by bylo škoda ji ponechat
v anonymitě.
Na štěstí zachovalo se nám o jeho osobnosti něco průkaz
nějšího. než by mohly být jakékoli vzpomínky, jeho přátel
a známých. Kteréhosi dne v důvěrné chvíli sáhl do příruční
knihovničky a nabídl mi knihu, kterou napsal rok před udá
lostmi pro nás rozhodnými. Byla to kniha velkého formátu
o téměř dvou stech stran, nadepsaná »Universita životního
úspěchu«. Vydal ji nákladem vlastním pod jménem Robert
Korec. Hemžila se citáty z vynikajících mužů a z nich přiro
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zeně nejvíce z jeho zbožňovaného Balzaca a horlila na zálož
ce »proti statickému, nehybnému vzdělání, už po staletí a ni
jak nedoplňovanému dynamikou dějin«. »Rozpínavost svýchsiL
schopností a vědomostí, rozpínavost mužné
vůle a mužné
ho ducha je nutno trénovat, tak jako se trenuje rozpínavost
sil fysických.« Přiznám se, že mám jakýsi vnitimí odpor ke
knihám úspěchu
la Marden a Trine a proto jsem knihu
s Lažnovského věnováním založil do knihovny, aniž bych ji
četl. Nenaskytla se mu pak příležitost zeptat se mě na úsudek
a tak jsem se ke knize dostal až po jeho smrti. Ale pak byla
pro mne velkým překvapením.
Silně pochybuji, že mladý snaživec, který si ji koupil
pro její titul, našel okamžitě v bludišti cest svou cestu vlast
ní. Autorovi také asi o to mnoho nešlo a titul volil z důvodů
obchodních. Kniha byla mu filosofickou zpovědí z vlastního
života, ale byl tehdy mužem neznámým a neměl nakladatele
a na knize chtěl vydělat, aby mohl se dále věnovat četbě
svých geniů.
Neboť cesta
úspěchu pro Karla Lažnovského je v tu
dobu jediná; osvojit si bohatství ducha. Syn horníka, který
od 14 let pracoval v dolech, těžce nese. že se mu nedostalo
škol. Ale brzy nalézá, jak hlubokou pravdu řekl Carlyle, když
už v polovině minulého století prohlásil, že vynález knihtisku
odstranil prakticky všechny university a že pravou universi
tou dneška je sbírka knih. A život ho brzy poučuje, že
samouk, který se učí v knihách a ne ve škole, má proti škol
nímu inteligentovi velkou přednost v tom, že své vzděláni
nikdy nepovažuje
za hotové a ukončené. Inteligent vyjde
školu a duševně se zastaví, samouk roste a sebe tvon dáL
Svět se věčně mění a školní inteligent se měnit přestal. »Tak
zvaná věda.« Kká si Lažnovský, »papouškuje jen staré pravdy,
které už nejsou pravdami, protože vývoj statků hmotných
i duchovních se od jejich poznáni už značně změnil. Intelektualismus naší době nijak nepomáhá. Intelektuálové a odbor
níci jsou právě v koncich vždy, když mají od diskuse při
činu. To isme viděli na světové hospodářské konfe
stoupit
renci v Londýně i na jiných konferencích. A také vidíme, že
všude tam. kde se hledá něco nového a činí nové pokusy
v otázkách státního a evropského významu, vedou tato úsilí
nikoli intelektuálové, nýbrž samoukové a selfmademani. Tak
Hitler. Mussolini...«
A potom si uvědomuje, jaké to bylo vlastně štěstí, že se
nenarodil bohat. »Šťasten ten. kdo má v mládí tvrdý život.
Poznává pravou cenu věcí a možností, vydobytých svými
schopnostmi, svou prací, svým uměním. A protože to vše vy
dobyl sám svým přičiněním, dovede to udrželi mnohem lépe
hotovému.« »Dramatické prožiti
a silněji než ten, kdo přišel
života je Janem Křtitelem silného ducha. Zijete-li v bídě a
trpíte jako zvíře, či jako Prometheus přikovaný na skálu
statek, jaký
a sežíraný supy •—máte vlastně neidrahocennější
chudý a nadaný člověk může nabýti: dramatické prožití ži
vota. které z vás činí nevšedního člověka a otevírá vám ces !u
věcem, o kterých ještě ani nesníte.«
Učinit

ze

života

zázrak

Život mu té tvrdosti dopřál až až Ve 24 letech se pokusil
o štěstí v novinách, »ale nenašel pochopení pro své názory,
které — jak sám poznamenává — se lišily od moudrostí ka
várenských
pseudo-intelektuálů.
neztratil však odvahu a
vrátil se opět na čas
dělnické lopatě. Z Francie, kde praco
val nějaký čas jako prostý dělník na silnici mezi Araby, se
vrátil do vlasti značně znechucen. Znechucen, ale nikoli zba
ven odvahy. »Svět je lidem ducha, odvahy a ctižádosti stále
stejně tvrdý jako ve středověku,« zaznamenává si. »Co se
zjemnilo ve formě, to zase ztvrdlo ve sféře sociální. Duchový
člověk překonává všechny tyto překážky a fňuká před nimi
jen ve zcela mladistvém věku, kdy je zcela nevědomý a ne
znalý zákonů světa. Je svět hanebný? Ne. Jde svou drahou
— to je vše.« A v tomto stavu mysli nalézá jedinou neivyšší
moudrost pro sebe a pro svůj národ, na který myslí neustále:
»Vězte, že je jen jedna očista: Prací, jen jedna cesta
míru:
Prací; jedno jen východisko z labyrintů; Prací; jediný jen
způsob překonávání: Prací.« Podnikavost, to ie pravá svobo
da a nezávislost, jedince i národa. Neštěstí má také svůj he
roism a svou slávu, říká si s Napoleonem. »Život ie kletbom
která člověka nutí učinit ze svého života veliký zázrak a div.
aby se vykoupil
životu věčnému. Jen svým dílem stává se
člověk viXšným a nesmrtelným.«
Byla doba. kdy se Lažnovský ocitl v blízkosti komunistic
ké strany, vida v komunistické revoluci první revoltu proti
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kapitalismu, jehož stíny po tolik let spočívaly na jeho životě.
Ale duchovní utváření jeho osobnosti bylo v úplném proti
základním poučkám marxismu. Historický materia
kladu
lismus byl mu naprosto cizí. Věřil v ducha
a proto tak
snadno pak pochopil idealistickou základnu revoluce Hitlero
vy a Mussoliniho. Vyznává si: »Říká se, že inteligence je
páka, která pohne světem. Už Vergil věřil, že duch hýbe svě
tem, nikoli tedy jen síly hmotné. Duch lidský je to. který
přetvořuie svět. neboť on vládne i věcmi hmotnými a dá-li
jim po nějaký čas převahu nad životem lidstva, vypíná se
novým problémům, jak vládu věcí opět pře
pak tím více
moci. tak jako stále usiluje o přemožení ylády přírodní.«
Proto hlavním problémem každého člověka je. jak dove
de pěstovat svého ducha. Ale každému člověku ie přístupna
ta nejvyšší universita, kterou ie kniha. »Vím dobře, že mu
žové naší doby. kteří něco dokázali, četli velmi brzy díla svě
tových mistrů literatury. Sám jsem ve 13 letech četl neitěžší
romány Jiráskovy a v 18 letech již Nietzsche a Balzaca. Ne
jde o to, aby člověk hned rozuměl všemu. Ale jde o to, aby
svoji fantasii sytil představami skutečných a organicky život
ných hrdinů i dějů.« »Čti jen díla geniů,« vrcholí svou zku
šenost. Tak jako geniové jsou vrcholky věků. bohatství věků
mystické
je ukryto v každém člověku. Lažnovský dochází
mu poznání: »Nejsem stár pouze 35 let svého biologického
věku. Jsem stár nejméně 5000 let. Tak ie totiž stár můj duch.
má krev.
má rasa. Za tento věk dějinný, kdy má krev žila
a působila na světě, prožil jsem velmi mnoho osudů a zkuše
ností. Má krev proudila v žilách praotců, kteří jako kolonisátoři zápasili s jalovostí a neplodností nevzdělané země. Má
krev žila mocně v žilách prvnich křesťanů, kteří pro svoji
víru umírali v arénách římských cirků, požíráni lvy a tygry.
Má krev žila mocně v žilách středověkých bojovníků ve vál
kách křižáckých,
kteří desítiletí
bojovali, chtějíce světu
bližnímu,
vnutit a pevně zasadit učení Kristovo o lásce
ačkoli nevědomky byli jen nástroji vladařů, kteří svá vojska
hnali na východ, aby uloupili jeho bohatství. Byla to má
krev, která krvácela na všech bojištích světa od časů Veliké
ho Alexandra až po časy světové války... Má krev byla krví
hrdinů i otroků, prodělala všechny fáze dějinné existence
lidstva. Jistě proudila i v žilách velkých a mocných pánů,
neboť mám něco z jejich vlastností ve své povaze.«
Hle. kam až dospěl samouk Lažnovský. Jak si svrchovaně
zdramatisoval své životní dějství a své poznávání. Dějiny mu
přestaly být papírovou vědou, staly se mu dějinami vlastní
krve. »Žádná škola mi nemůže dát. co mám v krvi.« zdů
razňuje. »Svět mi však musí dáti klid, ticho studijních večerů
a dnů, krásu velkých a dobrodružných setkání s mými před
ky i s geniálními bratry mými, abych stykem s nimi a hovo
rem s nimi probouzel vše. co je bohatého uloženo ve mně.
Jsem šlechtic ducha, jsem stár nejméně 5000 let a který
šlechtický rod se může pochlubit takovým stářím.«
Jak toto březinovské poznání o řetězu pokolení v krvi
uzpůsobuje ho
tomu, aby okamžitě pochopil všechny klady
rasové myšlenky, s kterými přichází nacionálni Socialismus!
Máš v sobě všechny možnosti, říká mu tato víra a je přeevědčen. když se mu podaří sebevzděláváním a sebetvořením
vytáhnout na světlo vědomí ukryté poklady zkušenosti před
ků, že přijde jeho doba. Je třeba »přizpůsobovat se předem
budoucím změnám společnosti, abys byl vždy na ráně. ať se
děje cokoli«. »Hrubě materialisticky
nazírajícím lidem může
se proto nadaný hoch. jenž se teprve hledá sám v sobě, jevit
ještě ve 26 letech jako neschopný hlupák, aby se v 36 letech
projevil jako geniální autor. Když člověk buduje sám sebe,
svého ducha a svoji individuálnost, není to na něm dlouho
vidět, ztrácí při tom mnoho ušlého výdělku a rodina investu
je mnoho kapitálů nebo starostí a utrpení do jeho nadání.
Ale když si takový člověk jednoho krásného dne prorazí svá
dvířka
úspěchu, pak úspěch teče proudem a nahradí mu
všechny investované hmotné i mravní kapitály.«
»Co je genius,« vrcholí své poznání Lažnovský otázkou, na
kterou nalézá tuto překrásnou
odpověď: »Nic jiného, než
plná odevzdanost a poctivá, ničím neporušitelná věrnost na
šemu určení a poslušnost jeho. Kdo nejpozorněji a neihlouběji dovede naslouchat stále měnné a přece jednotné hudbě
vnitřních pramenů, z nichž žije naše bytost
— tak hluboce
a pozorně, že pod pěnou a tříští chvil rozpozná věčný zastře
ný imperativ základnich osudných instinktů a ty sleduje ne
sobecky. oddaně a pokorně přes všechny překážky
jest
genius. Kdo dovede naslouchat všem otázkám chvíle,— roz
umět všem inspiracím osudu a odpovědět na ně okamžitě
a rozhodně poctivou a neúchylnou mateřštinou svého srdce.

svých instinktů a potřeb, svého charakteru — jest genius.
Kdo poznává ve svém osudu jen jiným jazykem pronesenou
souvislost a nutkavost svého charakteru a ve svém charakte
osud -— komu není
ru uhaduie svinutý a praeformovaný
sporu mezi nimi, kdo žije a umírá v úplnosti, celosti a veli
kosti, kde jiní hynou nebo živoří rozděleni, roztrženi, sporní
a polovičatí — je genius. Nejméně náhodnosti, sobectví a
marnivosti, hotovosti a prostoty — ie genius. Býti poslušen
svého genia, důvěřovali mu, milovali svůj osud — znamená
blížiti se mu a přejiti v něj konečně.«
Cítí.

že

bude

zavolán

Lažnovský ve svého genia důvěřuje a dovede čekat při
praven, až jej osud zavolá. A knihou jeho ustavičně proniká
víra, že jej osud zavolá. »Úspěch lze dobývat buď po stupín
cích nebo rázem. Po stupíncích jej dobýváme tím. že usku
tečňujeme drobné a dobré nápady — rázem se docílí úspě
chu až po mnohaletých přípravách, když hotový genius při
jde a řekne: Zde jsem.«
Věří. že svět ie těhotný revolucí. A v takové době ie
nutno, »aby mladí lidé zráli ve dnech stejně důkladně, jako
zráli jindy za leta. Je to dynamická doba. která přináší tolik
změn ...« Vyznává s Filénem, že »jsme na počátku daleko
sáhlých změn v obchodě a v průmyslu, o kterých bude bu
doucí historik psát jako o druhé velké průmyslové revoluci,
tak jako my dnes mluvíme o změnách v letech 1770 až 1840
jako o průmyslové revoluci.« Při tom se bojí důsledků toho.
»žijeme jaksi
že. jak říká jeden z našich národohospodářů,
na periferii průmyslového světa. Prožili jsme všechny dů
nim popudu.
sledky průmyslové revoluce, ale nedávali isme
Jedeme ve vlaku moderního hospodářství, isme však jedním
z jeho vagonů a nikdy jsme nebyli lokomotivou. Čili,« dodává
tomu Lažnovský: »nevedeme, isme vedeni a můžeme být
také svedeni. V hospodářství a tím i v politice.«
Bylo to tušení věcí přicházejících. Na ně byl Lažnovský
připraven nelítostným rozborem své vlastní povahy a rozbo
rem povahy společnosti lidské. »Mužnou drsností a svěřepě
logickým nazíráním na život, jaký je«, jmenuje tento svůj
duchovní spár. kterým se zmocňuje problémů. Je zralý pro
úkol, ke kterému jej prozřetelnost povolala. Má v sobě »mo
úspěchu«, ale ie při tom
životu
hutnou symfonii vůle
povznesen nad řev davu. »Když ie člověk bytost rozevřená,
která dynamicky rozrůstá do duchovní šířky i výšky, aby na
brala co nejvíce sil a pak rvala úspěch rázem a hodně ze
široka — musí pohrdat míněním všech lidí. kteří jsou by
tostmi uzavřenými, duševně chudými a o žádné vlastní sebe
zdokonalení neusilují. Dnes každý moderní ctižádostivec vy
chází ze zásady, že opravdová chudoba ie chudoba duševní.«
»Z tvého lože jsou pouze dva kroky
hranicím světa:
vůle — víra. Říkej si s Balzacem: Svět ie hnojnice. držme se
na výšinách!« A s německým básníkem se obrňuje proti
příští nenávisti, které se vystaví: »Kdvž Pythagoras objevil
novou nauku, obětoval podle pohanských zvyků v díky bo
hům 100 volů. Proto ještě dnes se třesou volové, objeví-li se
nová pravda.«
,
A z tohoto vrcholného postoje určyie povahu apoštola
nové věci, za něhož byl brzy na to vnitřně povolán. Balzac jej
poučuje o cynismu a macchiavelismu státníků: tohoto drsného
přítele pravdy a odpůrce přetvářky formuje výkladem o tom,
že státnictví má právě tak svá pravidla hrv. jako každá hra
v karty. Obličej nesmí prozradit, co máš v kartě. A Lažnov
ský si nalézá synthesu mezi svou mateřštinou, kterou ie pří
most a svou vůlí něco velikého vykonat mezi lidmi, kteří ne
chápou. »Je třeba 20 let pro'ideály žít a trpět v existenční
odvislosti a závislosti na darebácích, gby člověk mohl pocho
pit. že idealista, který chce své ideály uskutečnit, musí být
abstraktní
(tedy ne skutečný!) sobec a darebák — á to
právě proto, aby své ideály dovedl vnutit a uskutečnit. Rozu
mějte dobře tomu výrazu abstraktní darebák. Dostáváte se
tak hned na začátku do sféry vysoké životní hry... Moudrý
idealista osvojuje si vědění o celé struktuře a psychologii
společnosti, ve které žije, aby našel praktický způsob, jak to
zaonačit, bv své ideály mohl pozvolna uskutečňovat. Až do
konale pozná svět a jeho hnací síly. pochopi, že musí být
abstraktním
darebákem. Proč?
Což nestojí idealista
denně před otázkou, jak přinutit darebáky,
aby praco
vali pro obecné ideály a prakticky pro ně něco udělali? Jen
tím. že ie chytřejší než oni, umí to s nimi zaonačit tak. že se
budou domnívat pracovat jen pro sebe a zatím budou praco
vat pro ideály obecné.« A při tomto názoru pojednou poztr
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vědecké instituce. To jsou totiž ostatky názorů minulého
století, které se snažilo víru zatlačit
vědou.
Byl to
pokus, který selhal, jak ukazuje velmi drasticky dnešek
a vše, co právě prožíváme v Evropě a co otřásá celým
světem. Studená věda s šedou teorií nemůže nastoupit na
místo planoucí víry, kterou provází záře citu. Mezi ušněrovanou vědou a nespoutanou vírou je asi takový rozdíl, jako
mezi násobilkou a básní.
Nyní ovšem má zástupce vědy právo se mne otázat, zda
pokládám vědění, vůbec za věc zbytečnou, překonanou.
Otázka je odůvodněná a musí být zodpověděna. Mezi vědou
a vírou je takový poměr, jako mezi brzdou a motorem, je-li
už pokrok vozidlem, které nás má dopravit do budoucnosti.
Motor bez brzdy znamená mnohdy cestu do propasti, ale
brzda sama, to je stání na místě, nehybnosti To je smrt, ař
už jde o život myši anebo o život celých národů.
Co je tedy nqiné, aby život byl sytě vyžit, aby doba
šla nutnou cestou vývoje? Zde je na místě, aby brzda s mo
torem tvořily celek, aby poznání
se dalo oddaná
do služeb
viry, která nás nese
novým
a obětavě
cílům, která zachraňuje život před zánikem. Musí tu být
souhrn vědy s vírou, ale nikdy nesmí dojít
tomu,
aby ví ra byla podříze
n ý m vědy, aby motor v za
brzděném vozidle doby běžel naprázdno.
Promiňte mi, prosím, tento široký úvod, který pokládám
za nutný, abych mohl vymezit místo vzdělání a vzdělanců
v této veliké době. Vzpomínám na slova jedné významná
německé osobnosti, když jsem byl před časem v Berlinu.
Dotyčný mi řekl: „Rád bych, abyste jedno měli na paměti.
To, co pravil Vůdce, to si opravdu myslil, a řekl-li, že to
nebo ono musí vyhlížet tak nebo onak, můžete býíi přesvěd
čeni, že vše provede, jak řekl."
A tu jsme u otázky inteligence, jež vrcholí genialitou.
Genialita není věděním, nýbrž jasnozřivostí, předtuchou
vývoje. Ve starých dobách se vysoké inteligenci, oplodněná
vírou a vrcholící v tvůrčí genialitě, říkalo všelijak. Mluvilo
se o prorocích, věrozvěstech, zakladatelích náboženství a re
formátorech. Tito velikáni objevovali se v popředí dějin
obyčejně ve chvíli, kdy šlo o život národů, které nevěděly
kudy kam, kdy staré ideje zacházely na skrčeninu, kdy stará
vedoucí vrstva zradila své poslání a propadla egoismu
a pohodlí.
Veliký vojenský myslitel Clausewitz na počátku minulé
ho století nazval frikcemi součet imponderabilií, které se
vymykají poutům nějaké konstrukce a které se proto nedají
vědecky definovat. Frikce, to je podle Clausewitze mystická
šero, kterým dovede proniknout jen zrak genia, šero pro
prostou vědu neprůhledné. Tam, kde věda selhává, vede
genia bezpečně instinkt, tušení. Genius není proto diploma
tem, poněvadž z něho hovoří život sám, z něho mluví zítřek
právě tak zřetelně a jasně, jako z vědy se ozývá včerejšek.
Sokrates si velmi cenil vnitřní božský hlas —daimonion,
který nám ukazuje cestu i tehdy, kdy jsme se vší vědou
a moudrostí v koncích. V životě průměrného člověka tím
vnitřním božským hlasem je morální imperativ. V životě
genia je to tvůrčí potřeba, jsou to činy pro řadového
smrtelníka nepochopitelné, zdánlivě protismyslné, ale činy,
kterými se zachraňuje život národů a které dávají směr
osudu celých pevnin.
Marná

výřečnost

Demosthenů.

Co byla platňa Demosthenovi jeho skvělá výřečnost,
jeho veliké vzdělání, když nerozuměl své době, která do
popředí postavila Filipa s Alexandrem navzdory všem
řeckým inteligentům. Demosthenes hájil demokracii, která
se zvrhla a nebyla už schopna přerodu a vylepšení. Řecká
demokracie ani po smrti Alexandrově nepovstala z hrobu,
který jí inteligenti vykopali. Cteme-li dnes, jak sprostá
klepy a pomluvy vykládal o Filipovi a Alexandrovi De
mosthenes, zdá se nám, že nejde o povídačky staré dvacet
tři století. Co šířil Demosthenes se svými spřeženci o vy
nikajících Makedoňanech, to ještě nedávno rozprostraňoval
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Churchill se svými demokratickými trabanty o vynikajících
mužích nacionálně-socialistického Německa.
O Fili>u Makedonském Demosthenes bez uzardění
tvrdil, že není ani Řekem, že to není ani barbar z pořádné
země. Filip je prý jen takový zatracený otrapa z oné Make
donie, odkud Řek nikdy nedostal ani kloudného otroka. Ve
skutečnosti Filip byl jedním z největších panovníků, jaké
kdy dějiny znaly. Filipovým přítelem byl největší filosof
starověku Aristoteles, kterému svěřil výchovu svého- syna
Alexandra. Jiný řecký filosof vlastenec Isokrates viděl ve
Filipovi jediného zachránce Řecka před východní barbar
skou říší perskou a jediného zachránce řecké kultury. Podle
Isokrata pouze Filip mohl vnést nějaký rozumný řád do
zmatků a intrik řeckého politického života.
Demosthenes zachraňoval demokracii a při tom pohřbíval
vlastní národ. Raději dal Řecko v plen Persii, než aby se
smířil s ideami nové doby, které nutně musily vystřídat
zprofanované a neživé ideje demokratické. Demosthenes byl
typem sebevědomého, nadutého vzdělance s nevšedním
nadáním řečnickým, inteligenta, který se zapsal době dávno
odkvetlé a který proto nakonec sešel se světa jako sebevrah,
když všechny karty, s kterými žel do hry s Alexandrem,
byly nakonec přebity. Společnost, o kterou se Demosthenes
opíral, byla prohnilá, zbankrolělá, vyžilá. Demosthenes byl
představitelem inteligentské reakce řecké, která bojovala
marný boj s mladou řeckou inteligencí, s makedonskou
revolucí.
Známe, jak marný boj vedli straníci Demosihena, aby
Demosthenes byl vyznamenán nejvyšší řeckou občanskou
poctou - zlatým věncem; A totéž Řecko nakonec zlatý věnec
přisoudilo Alexandrovi, když dobyl Egypta. Y dějinách
starého Řecka za boje dvou světů odcházející reakce roz
hodla se strhnout s sebou do propasti národ v prapodivném
blouznění, že národ v okamžiku, kdy přišel o demokracii,
musí tak jako tak zajít. Před dvaceti třemi stoletími řeckému
lidu se mluvilo o demokracii a skupina boháčů, která Řecku
vládla, mluvila mezi sebou o obchodě. Věnovala Alexan
drovi zlatý věnec, pověsila demokracii rázem na hřebík,
když se těmto pytlům peněz zdálo, že Alexander porazil
dva mocné konkurenty athénských kupců: Egypt a semitský
Tyros. I tehdy byl obchod obchodem. Zvětralá idea byla
mu fíkovým listem.
Prvým znakem zapadajícího světa je, že podceňuje ne
přátele, a druhým, že věří v uměle zkonstruované historické
obdoby.
demokratickém Řecku za Demosthena nikdo

zprvu nevěřil, že by Makedonie mohla býíi kandidátem na
světové panství. Řečtí inteligenti nevěřili, že by Makedonie
krále Filipa mohla ohrožovat řeckou demokratickou anar
chii. Ale co bylo neuvěřitelné, stalo se skutkem. Alexander
podrobil si všechny řecké republiky, porazil Persii, dobyl
semitského obchodního střediska Tyru a stal se pánem
Egypta. Celý starověký svět ležel u nohou makedonskó
revoluce. Alexander došel vítězně až do Indie.
Přes všechna proroctví a ujišťování řeckých inteligentů
Alexandrova vítězství měla ráz konečného historického
úklidu na dlouhou dobu. Zlikvidovala demokracii a upravila
poměry ve středomořském prostoru až do příchodu Římanů,
tedy na plných tři sta let. Když Athény, obávajíce se Řeka
Filipa, varovaly perskou říši před „sjednoceným'' silným
Řeckem pod vedením Filipa, zrazovaly Řecko a Athény od
Marathonu. V podstatě šlo pouze o moc a rie o ideu. Athén
ští kupci chtěli volně čachrovat s Persií, místo aby v jednot
ném řeckém šiku proti Persii, věrni veliká historii, pod slav
ným vojevůdcem vystoupili. Není tu něco obdobného
v době, kterou právě prožíváme? Stačí, když místo Řecko
řekneme Evropa a místo Persie Sovětské Rusko.
Současný Demosthenes Churchill paktuje se se záhad
ným bolševickým východem, kterému ještě včera nemohl
přijít na jméno. Tento Churchill varuje Stalina před silnou
sjednocenou Evropou pod vedením Adolfa Hitlera. Evropan
varuje před Evropanem, jako před dvaceti třemi stoletími
kupčík Řek varoval největšího nepřítele Řecka před Řekem
vlastencem a státníkem. Churchillovi nejde o Evropu, nýbrž
o výdělky. Je dobré, když o Demosthenově Řecku trochu
více přemýšlíme.
Kopie

války

světové?

Chybou zapadajících světů bylo, že podceňovaly ne
přítele a že věřily v nepřirozené historické obdoby. Dnes
do omrzení slyšíme z úst nepřítele, že Anglie odjakživa pro
hrávala všechny bitvy, až na tu rozhodnou poslední a že
tato druhá světová válka je přesnou kopií té prvé. Rok 1942
podobá se prý navlas roku 1917.
Podívejme se na to blíže. V roce 1917 proti Německu
a jeho spojencům stálo šest velmocí. Dnes má Velkoněmecká
říše proti sobě jen velmoci tři (Anglie, Spojené státy a so
větské Rusko). Francie už od roku 1940neválčí a Italie s Ja
ponskem jsou spojenci Velkoněmecké říše.
V roce 1917 kontrolovalo Německo se svými spojenci
na evropské pevnině území v rozloze 1,800.000km 2 se 160
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milionY obyvatel. Z toho bylo Vzmilionu km5 s 35 miliony
obyvatel území bojem obsazené.
V roce 1942kontroluje Velkoněmecká říše se svými spo
jenci na evropské pevnině území v rozloze 7,000.000km2 na
,
kterých žije 450,000.000obyvatel. Z toho území bojem obsa*ené měří 3,200.000km2 se 160 miliony obyvatel.
V roce 1917mělo Německo v Asii jako spojence Turecko
i 25 miliony obyvatel.
V roce 1942má Velkoněmecká řiše v Asii za spojence
Japonsko, Mandžusko, Vančinvejoyu Cínu a stát Thai. Tito
spojenci kontrolují ve východní Asii území v rozloze
8,000.000km2 s více než 550 miliony obyvatel. Z toho bylo
na 3 miliony km3 se 150 miliony obyvatel dobyto Japon
skem na Anglii a jejích spojencích od prosince 1941,kdy
Japonsko vstoupilo do války.
V roce 1917 celá Afrika byla pod kontrolou nepřítele.
V roce 1942v severní Africe je pod kontrolou Osy 10 mi
lionů km2 s 30 miliony obyvatel. Z toho je 8 milionů km2
s 27 miliony obyvatel francouzského koloniálního území,
kde vládne zákonná vláda francouzská, která přerušila diplo
matické styky s Anglií.
V roce 1917 Německo se svými spojenci v Evropě a
v Asii kontrolovalo území v rozloze 3 milionů km2 se 185
miliony obyvatel. To byla 2% světových pevnin a 10%
obyvatelstva zéíněkoule.
V roce 1942 Velkoněmecká říše se svými spojenci kon
troluje v Evropě, Asii a v Africe území v rozloze 25 milionů
km 2 s 1.050,000.000
obyvatel, což je 16.5%světových pevnin
a přes 50% obyvatel zeměkoule.
V roce 1917Irové, Indové a Arabové nebyli nepřátelští
Britskému impériu. V roce 1942 Anglie s těmito národy,
které čítají přes 400 milionů, nemůže jako se spojenci nebo
dodavateli lidských záloh počítat.
Tato čísla hovoří, myslím, řečí zřetelnou. Ukazují hlu
boký rozdíl mezi poměry v roce 1917 a nyní v roce 1942.
Kdo není oslepen záštím a kdo vládne jen trochu soud
ností, tomu tyto číslice ukazují především úpadek Anglie
a vší politiky židovsko-peněžnické, která vyhlásila německé
nacionálně-socialistické revoluci boj na život a na smrt.
Proč tento zavilý boj neměl dosud úspěch? Poněvadž
V Anglii a v celém židovském světě nepočítali s tak straš
nými tvůrčími a bojovými silami, jaké dovedla mobilisovat
německá nacionálně-socialistická revoluce. V Anglii nikdo
nečekal, že býv. Polsko podlehne v osmnácti dnech. V Anglii
nevěřili, že by se německé vrchní velení odvážilo výpravy
přes moře do Norska. V Anglii nevěřili, že Francie i se svými
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slavnými opevněními podlehne během šesti týdnů. V Anglii
nečekali, že býv. Jugoslavie s Řeckem budou vyřízeny ve
dvou týdnech a že sovětské Rusko během čtrnácti měsíců
přijde o 1,600.000km2 území se 100 miliony obyvatel, o vět
šinu svého evropského průmyslu, o největší evropská lo
žiska uhli, železné rudy. V Anglii nečekali, že Ukrajina se
stane kromě jiného obilnicí sjednocené Evropy a tím že bude
jednou provždy odvráceno od Evropy nebezpečí vyhlado
vění blokádou.
V roce 1917v létě Německo se svými spojenci v Evropě
bylo, obklíčeno čtyřmi frontami: západní, italskou, balkán
skou a ruskou. Pátou frontu mělo Německo s Tureckem
v Přední Asii. Zatím co na východě čelilo Německo 235
djvisím ruským a rumunským, mělo na západě v severní
Francii proti sobě 180 divisi francouzských a britských, na
jihu pod Alpami 65 divisi italských a na Balkáně 25 divisi
francouzských, britských, srbských a řeckých.
Zkrátka v roce 1917 tak zvaná „druhá fronta" protiněmecká v severní Francii, v severní Itálii a na Balkáně čí
tala 270 divisi francouzských, britských, italských a jiných.
Této rozlehlé „druhé frontě" na západě a jihu Evropy čelilo
Německo se spojenci většinou sil. Z 296 divisi německých »
a spojeneckých poutala na sebe 172 divise „druhá fronta",
táhnoucí se od Kanálu až
Soluni. V létě 1917 Německo
se svými spojenci mohlo proti Rusku a Rumunsku postavit
jen 124 divise, to jest pouze 40% vlastních operačních sil.
V létě 1917mělo Německo se spojenci v Evropě a v Přední
divisi,
Asii proti sobě 525 nepřátelských
proti kte
rým mohlo postavit 360 divisi vlastních a spojeneckých.
V roce 1917 Ústřední mocnosti pod vedením Německa byly
opravdu obklíčeny značnou přesilou.
V roce 1942 Velkoněmecká říše se svými spojenci má
v Evropě pouze frontu protisovětskou a v Africe protibritvýchodu a souvisí spolu
skou. Obě tyto fronty směřují
strategicky. Na obou německé a spojenecké síly slojí hlu
boko na nepřátelském území, jak v Sov. Rusku, tak v Egyptě.
Tato východní
fronta
Osy před
mocností
„druhou
však
frontu"
stavuje
pro Anglii,
Spojené státy a sovětské Rusko při západoasijské hranici,
zatím co ve východní Asii má Anglie se svými spojenci
frontu
japon
proti sobě velmi nebezpečnou prvou
skou.
roku 1917.
Rok 1942 opakem
V roce 1942 se totiž úlohy obrátily, porovnáváme-li to
s rokem 1917.Tehdy Německo se svými spojenci bylo v po>
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dobném postavení jako dnes Anglie. V roce 1917 Ústřední
mocnosti byly sevřeny západní frontou francouzsko-britskou,
jižní italskp-balkánskou a východní ruskou. Dnes je Anglie
se svými spojenci sevřena v Asii od západu frontou německo-iíalskou a od východu frontou japonskou. „Ten křičí,
komu chata hoří." O druhé frontě mluví tam, kde je právě
„druhá fronta" tísní. Na počátku této války od nejvýchod
nějšího bodu německých hranic ve Schlesien nejzápadnější
posici japonské na ostrově Honanu v Tonkinském zálivu
bylo 9.000 km. Po třech letech války postoupila německá
branná moc o 2.000km k východu (až řece Tereku na Kav
kaze) a japonská branná moc o 2.000km západu (až hra
nicím Indie). Dvě fronty, do kterých je sevřeno britské pan
ství v jižní Asii, německá a japonská, přiblížily se sobě
o 4.000 km a jsou proto dnes od sebe vzdáleny něco méně
než 5.000 km. Na počátku čtvrtého roku války německá
vojska z Evropy překročila do Asie a přiblížila se Iránu na
400 km.
Jak to vyhlíží na oceánech a mořích? Y rdce 1917 Ně
mecko válčilo s Anglií na moři pomocí ponorek. Anglie
měla disposici vedle loďstva amerického také loďstvo fran
couzské, italské a japonské. Dnes japonské a italské loďstvo
stojí po boku loďstva německého. Loďstvo francouzské už
dva roky ležhv přístavech.
Anglie přišla v této válce o vládu nad moři Severním a
Středozemním. V roce 1917německé ponorky operovaly jen
kolem Anglie. V roce 1942 operují u pobřeží amerického,
v Severním ledovém moři, v jižním Atlantiku.
V roce 1917 na území, kontrolovaném Ústředními moc
nostmi, řádil už hlad. Na lístky se nic nedostalo. V létě 1942
zvyšuje Říše příděl potravin. V roce 1917 nejplodnější
země střední Evropy, Rumunsko, bylo na straně nepřítele.
Y roce 1942Evropa má disposici nejen celou plodonosnou
Ukrajinu, nýbrž také „černou zem" mezi Doncem a Donem
a přeúrodnou Kubáň. Jak už jsem řekl, Evropa hladovětnebude.
V roce 1917Ústřední mocnosti trpěly nejen nedostatkem
potravin, nýbrž i nedostatkem materiálu, nutného pro válku.
Proti německému a slabému průmyslu rakouskému stál prů
mysl britský, francouzský, americký, japonský, italský a
slabý průmysl ruský. Německu chyběla nafta, poněvadž
naftová pole rumunská byla zničena Angličany. Jejich těžba
stoupala velmi zvolna.
V roce 1942 Velkoněmecká říše má disposici veškerý
evropský průmysl a evropské suroviny od poloostrova Py
renejského až po Kavkaz. Proti nedostatku pohonných hmot
zajistila se Říše včas stavbou obrovských továren na synthetický benzin. V roce 1942 dostalo se do německých rukou
severozápadní kavkazské naftové území, které bude miti
veliký význam hlavně při dalších operacích v Asii, jako
nová základna pohonných hmot těsně za frontou. Pro Anglii
a její spojence je nenahraditelnou ztráta středoukrajinské a
donecké průmyslové oblasti, která představuje na východě
to, čím jsou na západě dohromady Ruhrgebiet, Lothringen a
Belgi». V roce 1942přišla Anglie se svými spojenci na Dál
ném východě o ohromná bohatství strategicky důležitých
surovin, které podědilo Japonsko. Jde tu o 96% světové vý
roby kaučuku a 60% světové výroby cínu. Vedle toho jsou
to všechny naftové oblasti Holandské Indie a Burmy.
V roce 1942 Velkoněmecká říše na západě a Japonsko
na východě začaly s organisací velikých surovinových a
průmyslových oblastí, kterými jako kleštěmi se dvou stran
svírají britské panství v jižní a Prední Asii. Sovětské Rusko,
které se dalo najmout do britského žoldu, aby chránilo brit
skou Indii proti západu, ukázalo se neschopným jakékoliv
ofensivy. Od počátku července do poloviny září v tomto
roce ztratilo území v -rozloze poválečného Německa asi s 20
miliony obyvatel, zatím co jeho ofensivy u Voroněže, Kalugy, Medvinu a Rževa naprosto selhaly.
V roce 1917 měla Anglie na evropské půdě 68 divisi.
Letos se pokusila vylodit jednu kombinovanou divisi u Diep
pe, která se na evropské půdě neudržela ani jediný den. Do
konce prvé světové války postavila Anglie do pole na 90

divisi. Dnes můžeme britské síly odhadovat na větší
počet divisi. Ale situace Anglie je od základu jiná než
roku 1917.Anglie měla tehdy pouze dvě fronty: evropskou
a v Blízkém Orientu proti Turecku. V roce 1942 potřebuje
však velikou posádku na Britských ostrovech z obavy před
německým vpádem, dále značné síly na egyptské frontě,
za třetí armádu v Sýrii, Iráku a Iránu, za čtvrté armády
na východních hranicích Indie proti Japonsku a za páté
zvláštní síly na obranu Australie proti japonskému
vpádu. Podobné je to s vojsky severoamerickými. V roce
1917 Spojené stály měly na evropské půdě pouze jednu
divisi. Dnes tam nemají žádnou, ale za to musejí posílat voj
ska na všech pět britských mimoevropských front, tedy na
Britské ostrovy, do Egypta, do Iránu, do východní Indie a
do Australie. Aniž by v Evropě zasáhla, utrpěla vojska Spo
jených států v bojích proti Japonsku větší ztráty, než jaké
stržila za celou prvou světovou válku v Evropě.
front ě".
o „druhé
Jednou z nejodpornějších povídaček této války s britské
strany je povídačka o zřízení „druhé fronty" v Evropa proti
Velkoněmecké říši. Především se musíme ptát, z jakých jed
notek by tato fronta mohla býti vybudována. Připusřme, že
disposici 100 divisi vlastních a 30 divisi
nyní má Anglie
severoamerických, které jsou rozloženy po všech světadílech.
Anglii zbyl pouze jediný prostředek, jak o sobě dálí
znát, a i ten je pochybený. Churchill stále věří emigrantům,
kteří tvrdí, že lze otřást morálkou německého národa a proto
používá Britských ostrovů jako letadlové lodi, zakotvené
při evropském pobřeží, aby nálety na obytné čtvrti němec
kých, francouzských a i jiných měst dal vědět, že Anglie
ještě existuje. Jak se těmto teroristickým náletům chová
německé vrchní velitelství ? V dobrodružství Britů u Dieppe
bylo jasně vidět, jak neobyčejně silné je německé letectvo,
obrácené proti Anglii a přec toto letectvo omezuje se jen
na nejnutnější nálety proti vojenským cílům v Anglii. Také
nečteipe, že by na východě německé letectvo podnikalo
nějaké daleké nálety proti sovětským městům. Příčina je
jasná. Německé letectvo nepotřebuje podlamovat nepřátel
skou morálku nepříčetnými nálety proti obytným čtvrtím,
poněvadž morálka obyvatelstva u nepřítele je soustavně
podlamována německými vítězstvími na frontách. Pád
Tobruku, Marsa Matru, výprask u Dieppe, pád Rostova,
Majkopu, Krasnodaru, Novorossijska, to působí mnohem
více než takový nálet.
Německé vrchní velení hospodaří dnes živými silami
i materiálem vzorně. Ono zachovává starou taktickou zásadu:
chvíli
síly
hlavní
soustředit
v rozhodné
otázky
podružné
místěao
nestarat.
rozhodném
se
na
Jak vojensky diletantské je používání letectva britským
vrchním velením k- teroristickým náletům na obytné čtvrti
německých měst, ukazuje skutečnost, že britské letectvo
v Egyptě je stále méněcennější letectva Osy, že sovětské le
tectvo je méněcennější letectva německého a že na Dálném
východě letectvo japonské je v převaze nad letectvem
britsko-severoamerickým. Kde je tu operační logika? Ale
Churchillovi nejde o pevné operační kombinace. On je starý
vojenský improvisátor a příštipkář. Myslím, že záhy uvidíme,
kde Anglii budou chybět těžká bombardovací letadla, oběto
vaná v náletech nad německým územím. Jestliže Angličané
při jediném nočním náletu na německá města ztratili 37 bom
bardovacích letadel, znamená to, že současně přišli o více
než 200 mužů leteckého personálu vedle letadel, z nichž
každé má hodnotu asi deseti činžáků.
Anglie klame sovětské Rusko, Anglie se pouští do těch
nejnemožnějších operačních dobrodružství ne proto, že chce
zvítězit, nýbrž proto, že nemůže čekat, že musí něco dělat,
aby odvrátila katastrofu. Anglie bije kolem sebe jako ten,
kdo nemá už co ztratit. Logika britských operací je logikou
člověka, kterému se všechny plány zhatily a který pouze
jedno ví, že když nebude o sobě dávat známky života, pro
hlásí jej svět za odbytého.
Síly jsou už s konečnou platností rozděleny. Žádná velmoc
Povídačka
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nestojí šíranou a proio nedojde po politické stránce už žád
ným překvapením většího rázu. Největší slabinou angloseveroamerické strategie je, že z výrobních i zálohových
základen Anglie a Spojených států je spojení s fron
Válečná výroba
tami Osy a Japonska přes oceány.
sovětského Ruska ukázala se nedostačující. Lodi angloseveroamerické, obstarávající spojení výrobních a záloho
vých základen Anglie a Ameriky s frontami na staré
pevnině, jsou vydány těžkým útokům ponorek a letadel
Osy a Japonska. Válečný materiál anglo-severoamerický
je z poloviny zničen na cestě přes oceány a tak vý
zbroj
pro celé armády, ještě než spatřila frontu, ocitla
se na dně mořském. Jedna ponorka zničí někdy rázem
tolik tanků, s kolika má na frontě práci často několik dnů
celá armáda. Ponorky společně s letadly Trojdohody lámou
velmi účinně výrobní možnosti Spojených států, britských
kolonií a dominií. Na straně Osy a Japonska válečný ma
frontě není skoro vůbec vydán
teriál cestou od výroben
nebezpečí.
Ještě
té severoamerické pomoci a severoamerickému
zásahu ve „druhé frontě" na evropské pevnině. Roosevelt
dělá jednu základní strategickou chybu. Mobilisuje obě ame
rické pevniny proti Trojspolku a tím si hromadí těžké defensivní povinnosti na celém západním i východním americkém
pobřeží. Tak jako Anglie nemůže nechat bez veliké posádky
Britské ostrovy z obavy před německým vpádem, tak také
Spojené státy musí doma ponechávat silnou armádu jak při
pobřeží západním proti Japonsku, tak také něco na východě.
Japonci mají z Aleut na Aljašku jen skok.
Vidíme, že rok 1917 se neopakoval a také se opakovat
bojům na východě bych rád upozornil ještě na
nebude.
jednu zajímavost. V evropské části sovětského Ruska bylo
v roce 1938napočítáno celkem 9 měst, která mají nad 400.000
obyvatel, a z těchto byla dosud Němci dobyta tato: Kyjev,
Charkov, Rostov, Oděsa a Dněpropetrovsk. Leningrad je
obklíčen. Zbyly pouze Moskva, Stalingrad a Gorkij. Těchto
devět velikých měst představuje devět průmyslových a ko
munikačních středisek a z nich byla Sovětům na evropském
území počátkem října 1942jen tři.
přítomnost
novou
srdci říci českému
Tolik chtěl jsem pouze od srdce
člověku, který ještě neoslepl z chybných představ, který
dovede soudit a rozeznat bílé od černého. Churchill dělá
Demosíhena ubírající demokracii dvacátého století. Jeho
kombinace strategicko-politické jsou stejně pošetilé a neživé,
jako kdysi kombinace Demosthenovy. Svět se přestavuje,
prožíváme veliké historické gruntování, které, jak dnes zře
telně vidíme, vyžádá si trochu času. Demokratický odchá
zející řád vybudovali Židé. Podíváme-li se dále do historie,
pak nás musí překvapit, že všechny říše a řády, které Židé
a Semité založili, nakonec zašly právě ve chvíli, kdy se po
hvězdám. Vzpomněl jsem zániku
zvedly tak říkajíc až
přebohatého fénického Tyru, který vyvrátil Alexander. Co
se z Tyru zachránilo, založilo Kartago, které opět vyvrátil
po dlouhém zápasu Rím.
Nemůže žít to, co je zbudováno na prospěchářsiví a
zištnosti. Nemůže věky přetrvat společenská a hospodářská
soustava, opřená pouze o zbabělou kupčickou kastu. V Karíagu zavedli brannou povinnost až když nepřítel přistal
v Africe. Do té doby bojovali kartaginští Semité jen pomocí
žoldnéřů. S chytrostí a lstí se těžce zápasí, ale nakonec přece
vítězem zůstává statečnost.
V této válce německý voják překonal starého Římana.
Z německého národa pod vedením Adolfa Hitlera sálá síla
přímo hrůzná. Ano, je to válka nervů, ale nervy německé
jsou jinak cvičené. Německá škola byla tvrdší škol jiných
národů. O to se postarali, nevědouce o tom ovšem, tak zvaní
„vítězové" z války světové. Versailleský diktát byl výcho
novému vzepětí. Práce poctivá šla si pro odměnu.
vou
Zdravá německá energie se prosadila. A to byl začátek konce
veliké soustavy lží, které se kryly humanitou a demokracií.
Dostává-li český čtenář opět do ruky časopis „Přítom
„Přítomnost"

pro
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hobytu svou vlastní cestou: kde nalezli železo a uhlí,
snažili se lidé doplnit sklizeň chleba průmyslem a na
nový chléb vydělávat obchodem.V nejlepším případě
to byl pouhý přesun. Chléb bylo možno zaplatiti prů
myslovými výrobky a výtěžkem obchodu jen potud,
pokud tu skutečně byl.
Rychlý vzrůst měst však bídu nezmírnil, nýbrž
spíše ji vystupňoval. Čím chudší byla pole a jejich
výnos, tím větší počet sedláků utíkal do měst a výnos
půdy klesal pro nedostatek pracovních sil. Vesnice
pustly. Z daní se sice zřizovala divadla, ale sedláci do
nich nemohli chodit. Stavěla se musea, do kterých
sedláci nikdy nevkročili, a vydržovaly se university,
které ve své povznešenosti na sedláka nemyslily a o
tajemství půdy se nestaraly. Přírodní věda, základ
života, věnovala půdě a jejím záhadám jen praskrovnou pozornost.
Přelidněná Evropa pěstovala sice filosofii a umě
ní, ale o základní otázky života nebylo pravého zájmu,
i když malý zlomek liberalistické společnostizískával
hmotné požitky. Bída velkých zástupů zůstávala
stejná.
Hladový nejde do divadla a nekupuje knih. Bez
kousku chleba se dítěti špatně chodí do školy. Dosta
tek chleba a pokrok v zemědělství mírní nejen hlad,
nýbrž činí lidem přístupnější i dobro a krásno. Dosta
tek chleba a blahobyt rolníkův dává vynálezůmteprve
pravou půdu a možnost zužitkování.
Teprve národní socialismusuplatnil v praksi zá
sadu, že život pracujícího člověka nesmí byti chudý
a jednotvárný, nýbrž stále bohatší a radostnější. Jako
se podařilo vyhladiti představu, že rolník je jen auto
matem na výrobu obilí a masa, tak prosadila se
i myšlenka, že život venkova musí být učiněn rozma
nitějším a lepším. Krásnější, bohatší a nebojácný
život je cílem a úkolem nové zemědělské organisace.
Náš věk nebude jen věkem synthese jen v oblasti
hmotné, nýbrž hlavně synthesi cítění a myšlení, víry
a vědění. Bude však i věkem synthese sociální.Nebu
de bojujících tříd a států, nýbrž jednotná společnost a
jednotná Evropa. Město a venkov nebudou státí proti
sobě ve vzájemném opovrhování,nýbrž sedláci budou
si rozuměti s dělníkem a pracující inteligencí,doplňu
jíce se navzájem.
Vítězný národní socialismus zažehnal v Říši ne
bezpečí, které hrozilo národu z rozvrstvení na lid
městský a selský, na proletariát měst a chudinu ven
kova. Čeští sedláci připojují se svou novou organisací
velkému programu národní a evropské pospolitosti
a budujíce hospodářsky i sociálně pokročilý selský
stav, posilují vlastní národ i Říši v boji o lepší řád.
V nové a jednotné organisací budou uskutečněny re
formy a plány, celý onen badatelský boj, který sváděli
v minulosti selští myslitelé.
Svaz zemědělství a lesnictví nebude však sloužit
politickým cílům, nebude jediné sloužit novým užitko
vým rostlinám, novým metodám chovu užitkových
zvířat, novým systémům obhospodařování půdy,
nýbrž novým řádům a novým lidem.Nová organisace
bude sloužit venkovu, ale zároveň i městu, celému
národu, všem stavům a všem vrstvám. Tím se zara
ďuje jako organisace jedné z nejdůležitějších složek
národa do velké národní pospolitosti a svou prací
vstupuje do konečného boje Říše o Novou Evropu.

Ing. Jan Vrba:
evropskému

velkoprostoru

T T bolestech rodí se všechny velké věci. Jednota Evropy

V se kuje v bitvách, jakých dosud nepoznal svět. Tvrdé
jsou zákony dějin. Tvrdé, avšak spravedlivé: stateční vojíni
mocností Osy a spojenců drtí plufokratické a bolševické
protivníky od Severního mysu až hluboko na Kavkaz a do
Afriky. Na západním pobřeží Evropy stojí jako nepřekročiíelný val německá stráž, chránící Evropu před Anglií. Jak
ji chrání, ukázalo Dieppe. Anglie byla vyhnána z Evropy
nejen vojensky a politicky, ale také hospodářsky.
Neboť přítomná světová revoluce, kterou prožíváme, má
laké své hospodářské poslání. Tak jako na Dálném východě
tvoří Japonsko velkoprosior Východoasijský, tak pod ve
dením Říše takřka hmatatelně vyrůstá před našimi zraky
mohutná koncepce hospodářské Nové Evropy, naplněné
spravedlivým hospodářským řádem a zbavené zkázonosného vměšování anglického kořistnictví. Je třeba si uvědo
mili, že Anglie byla vždy nejen politickým, ale i hospodář
ským nepřítelem Evropy. Doktrína liberalismu, toto evange
lium londýnské City, byla rakovinou, rozrušující evropské
hospodářství. Anglie dívala se na Evropu ne jako na konti
nent, jenž je kolébkou a pravou vlastí a matkou civilisace
a kultury bílé rasy, ale jako na doplněk svého koloniálního
panství, jehož hospodářství bylo lze ve jménu zájmů střiha
čů dividendových kuponů sedícich v City libovolně vyssáVat, podporovat kapitálovými injekcemi nebo zase třeba
rdousit. Evropa byla tedy pro Anglii vždy objektem vyssávání a když se bránila, tedy objektem blokády a vyhladovění.
V Anglii je několik přístavů, jež by bylo možno vy
dláždili lebkami černochů, prodaných tamními otrokáři do
otroctví. To vše ve jménu profitu magnátů City. O nic lepší
nebyl názor těchto kořistníků, kteří konec konců vždy
určovali směr britské politiky, na Evropu.
Evropskému lidstvu přispěli však na pomoc dva pod
statní činitelé, nutní pro vytvoření hospodářství velkoprosto
rového: dopravní pokrok a poznání o zhoubné roli Anglie.
Dnešní Evropa prožívá podobný scelovací proces, jaký pro
dělala před sto lety Německá říše, rozštěpená tehdy na
českým
mnoho částí větších i menších. Ve svém projevu
kulturním pracovníkům v Berlinu dne H. září 1940 pravil
léto věci: Toto
říšský ministr dr. Goebbels se zřetelem
státečkářství bylo snesitelné potud, dokud technický pokrok
a zejména dopravní prostředky nebyly vybudovány tak,
aby přechodu z jedné malé země do druhé bylo zapotřebí
jen velmi krátké doby. Vynálezem parního stroje bylo však
tomuto starému stavu věcí odzvoněno, neboť polřebovalo-li
se dosud cestě z jedné malé země do druhé asi 24 hodiny,
železnice zkrátila tuto cestu na 3-4 hodiny. Musilo-li se tedy
před vynálezem parního stroje cestovali ještě asi 24 hodin,
než se dojelo novým celním závorám, potřebovalo se pak
jen 5, potom 3, 2 a nakonec jen půl hodiny, takže tento
stav se stal nesmyslným i pro nejfederalističtějšího fanatika."
Stejně jako tehdy v Říši byly síly, které se pokoušely
čelili tomuto vývoji
jednotě, podobně také Anglie pod
nikla versailleským diktátem veliké tažení na obranu svých
sobeckých zájmů. Versailleský diktát měl Evropu uvrhnouli
tomu účelu bylo
na věky také do hospodářských okovů.
v Evropě vytvořeno na 2000 km nových celních hranic a
nové státečky tvořily vhodnou půdu pro orgie anglického
kořistnictví.
Evropa

se měnila
v kolonii.
Po světové válce domnívala se Anglie, že zabezpečila
si na věky Evropu jako kolonii a podle toho také jednala.
Svým systémem liberalistického hospodářství obtočila Evropu
chapadly svých bursovních spekulantů, kteří v poslední
instanci rozhodovali o cenách evropských produktů. Ceny
základních zemědělských plodin, vyrostlých na evropské
půdě, byly uměle manipulovány tak, aby evropské zeměděl
ství nemohlo se rozvinouti podle daných možností a zejména
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aby bylo vyloučeno jakékoliv plánování na delší dobu.
O výsledku celoroční práce evropského zemědělce rozho
dovalo se na plodinových bursách v Chicagu a Liverpoolu.
Přiiom Anglie s chorobným sobectvím seděla na svých
surovinových monopolech a do omrzení vytrubovala do
světa své liberalislické these o tom, že prý každý přec může
si volně nakoupili surovin, za které chtěla zlato. Jak Anglie
rozuměla svobodě moří, ukazuje nejlépe zločinná blokáda.
Zlato nebo devisy mohla pro nákup surovin získávat Evro
pa jedině exportem. A tu se ukazovaly všude čertovy růžky
liberalismu: Také bývalá republika poznala dosyta záškodnické methody brzdění exportu. Francie po světové válce,
která na pevnině hrála úlohu kontinentálního kordu Anglie,
na jedné straně hrála si na přítele bývalé republiky, avšak
na druhé straně ohradila se proti dovozu zboží z našich zemí
nepřekročiielnou hradbou kontingentů. Jak nesmyslné bylo
tehdejší nazírání na hospodářské potřeby našich zemí, vy
plývá z toho, že tehdejší páni na Quai d'Orsay se domnívali,
že přirozený přístav Cech a Moravy, který je a byl Hamburg,
bylo by lze nahradili Bordeaux. Další konstrukcí, která po
stránce hospodářské ukazovala na všechny znaky rozkladu,
byla tak zvaná hospodářská Malá dohoda. Zatím co zeměděl
ské přebytky Balkánu nacházejí své přirozené odbytiště
v Říši, byla hospodářská Malá dohoda pokusem, změnili
logiku léto přirozené výměny statků a tudíž předem odsou
zena zániku stejně jako politická koncepce tak zvané Malé
dohody.
Anglické sobectví uvedlo poválečnou Evropu do stavu
hospodářské horečky. Teploměrem této horečky byla výše
počtu nezaměstnaných. USA obehnaly se po světové válce
skoro nepřekročiielnou hradbou proti přistěhovalectví
a brzděný export evropských států nemohl dáti chléb všem
pracovníkům. Nezaměstnanost byla rakovinou poválečné
Evropy. Přišlo však poznání v podobě fašistické a nacionálne
socialistické revoluce. Když se Adolf Hitler v roce 1933ujal
moci, bylo jeho prvním dílem uvedení německého hospo
dářství do pořádku. Hospodářsky silná Říše stala se pak
pramenem, oplodňujícím hospodářství Evropy vůbec a ze
jména. evropského jihovýchodu.
budování
Je třeba si uvědomili, že prvým krokem
evropského hospodářského velkoprostoru bylo poznání
šalebné konstrukce tak zvaného světového hospodářství, které
— židovsko-liberalistický výmysl — spočívalo na myšlence
mezinárodní dělby práce, jež žádala, aby jednotlivá národní
hospodářství omezila se na výrobu jen některých druhů
zboží, pro které mají příznivé podmínky, a ostatní potřebné
zboží aby získávala výměnou. Jak pěkně to zní v teorii, tak
je to zhoubné v praksi. Mezinárodní dělba práce je možná
jen na úkor jiných životních zájmů národa, zejména jeho
brannosti a bezpečnosti. Mezinárodní dělba práce může vésti
přímo
ohrožení existence národa, je-li ve válce odříznut
od přístupu surovinám. Mezinárodní dělba práce byla tedy
jedině a výhradně v zájmu britského imperia a jeho evrop
ských a mimoevropských trabantů. U všech jiných národů
stála mezinárodní dělba práce v příkrém rozporu s jejich
skutečnými zájmy. První světová válka ukázala Evropě
názorně nebezpečí, plynoucí z hospodářské závislosti. Vítěz
ství německého nacíonálního socialismu znamenalo také
vítězství myšlenky zájmů evropských národů nad prospěchóřstvím anglosaské liberalislické hospodářské politiky.
Jsme názoru, že přítomná revoluce, kterou prožíváme,
pouze urychlila vytvoření evropského hospodářského velkoprosioru. Pro Evropu - tuto perlu zemědílů - byl stav také
hospodářské roztříštěnosti nejvýš trapný a ztrálonosný. Při
sjednávání hospodářských úmluv bylo postavení zejména
malých evropských států při jednání, na př. se severoameric
kým velkoprostorem, nejvýš obtížné.
Evropský

hospodářský
velkoproslor
se představuje
Evropa ve stavu roztříštěnosti by se octla s matematickou
jistotou v situaci, kdy by byla drcena jinými velkoproslorý,
které se vyvinuly. Byl to především systém Britského

imperia, dále USA, které se právě nyní snaží křečovitě ovládnouti také hospodářství Jižní Ameriky, byl tu sovětský
velkoproslor. Je tedy vývoj hospodářským velkoprostorům
úkazem světovým. Vítězstvími německé branné moci však
stal se problém pro Evropu otázkou životní aktuálnosti. Tak
jako Američané říkají „Amerika Američanům", lak jako bylo
raženo heslo „Východní Asie Východoasiatům", tak se
stejným právem můžeme trvaíi na heslu „Evropa Evropa
nům". Hospodářsky znamená toto heslo : potřeby evropských
národů musí býti kryty především z evropských zdrojů.
A jaké jsou tyto zdroje? Předseda Společnosti pro evropské
hospodářské plánování a velkoprostorové hospodářství (Ge
sellschaft für europäische Wirtschaftsplanung und Gross
raumwirtschaft) Werner Daitz konstatuje v průkopnické
publikaci „Das neue Europa", že v Evropě žije 540 milionů
lidí. Ačkoliv tvoří jen 26.6% všeho lidstva zeměkoule, vy
rábějí 45.5% základní produkce surovin a potravin celého
světa. U srovnání s tímto ohromným výkonem Evropy
blednou podíly jiných světadílů. Severní Amerika se svými
24.8% světové produkce dosahuje okrouhle pouhou polovi
nu podílu Evropy. Příslušná.čísla pro Afriku a Austrálii jsou
pro každý tento světadíl 2.9%. Jižní Amerika participuje na
světové produkci 7.9%, východoasijský prostor společně
s prostorem indo-malajským jest na světové základní pro
dukci účasten pouze 16%.
Tato čísla dokazují nad každou pochybnost ne snad
jen životaschopnost evropského hospodářského prostoru, ale
dokonce jeho vedoucí postavení u srovnání s jinými hospo
dářskými velkoprostory. Tento fakt podtrhuje také okolnost,
že nový řád otevírá nesčíslné možnosti stupňování výkonu
evropské produkce a pak skutečnost, že přirozené doplňkové
a koloniální prostory Evropy se prostírají daleko přes Se
verní Asii a na jih hluboko do Afriky, a poskytnou rovněž
nové prakticky nekonečné možnosti.
Pro nás Čechy bude jen dobře, když si včas uvědomíme,
že evropské hospodářství velkoprostorové znamená koordi
dosažení
naci všech evropských hospodářství národních
vrcholného cíle - blaha evropské pospolitosti. Z vlastních
zkušeností víme, jaký 4 prospěch vyplynul pro hospodářství
Čech a Moravy ze začlenění do mohutného hospodářství
Říše. V tomto směru byl nedávno uveřejněn v časopisu „Die
Wirtschaft" (č. 30) velice instruktivní článek z péra ministra
hospodářství a práce dr. Bertsche. Není ani zapotřebí mnoho
fantasie tomu, abychom pochopili, co bude pro nás Čechy
znamenali teprve evropský hospodářský velkoproslor.
Boj, který Říše vede se svými spojenci proti plutokracii
bolševismu,
je bojem za Novou Evropu nejen ve smyslu
a
ideovém, ale také hospodářském. Evropské hospodářství
musí býti a bude přebudováno v evropský hospodářský
velkoproslor, jehož bohaté zdroje nebudou již sloužili anglo
saskému vykořisťování, ale budou využity ve prospěch
všech Evropanů. Nová hospodářská organisace přinese
Evropě bezpečnost a zabezpečenou výživu, uvolní všechny
její síly zvýšení produkce, čímž nastane všeobecné stupňo
vání nejen vnitroevropské, ale i světové výměny statků
a logicky také blahobytu evropských národů.
Heslo „Evropa Evropanům" znamená zároveň: Nová
Evropa přinese všem evropským národům klid, mír a blaho
byt I
dokumenty
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Moravce
30. v ý r o c í
p r o j e.v u ministra
(13. IX. 42).
Jaroslava
Vrchlického
smrti
V českém světě, který si žije svůj život vedle zdravého,
sukovitého národa, bylo vždy dusno až padnutí. Českým
světem — pravil ministr
rozumím ony vrstvy, které ei
přisvojily právo na vedení—a zastupování českého kultur
ního a veřejného života vůči národu, vůči národům a kul-
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túrám jiným a vůči době, v níž právě žijeme. A tento český
svět, kterému se jednou říkalo Kocourkov a jindy zas Hul
vátov, představuje také dnes naši kletbu. V tomto světě,
který si hrdě říká český, žije se proto těm, kdož slouží
národu, tak těžko, poněvadž především nerozeznáte příte
le od nepřítele. Ona dvojí tvář, která připravila českému
národu tolik těžkých okamžiků, ona dvojí tvář české t. zv.
lepší kulturní vrstvy, to je naše stará nemoc.
Kulturní život, národní růst musí projít svou výhní
doby. V ušlechtilém zápolení tvoří se nové národní hod
noty.
však veliký rozdíl mezi soupeřstvím v soutěži, kdo
výš, a mezi prapodlým útočením zezadu a podrážením no
hou. Český národ měl a má skvělého malého člověka, sed
láka a dělníka, řemeslníka a drobného obchodníka. Něco
při tom velmi domýšlivého a zlého bylo
nedorostlého,
však vždy v oněch českých kruzích, které se vydávaly za
strážce české kultury a za representanty českého světa.
Dvojí tvář, jidášské polibky, zbabělost a chámství, od toho
se nemohl oprostit český inteligent a ani se o to nepokou
šel. Vzpomínáme ještě dobře na boje českých literátů,
v nichž hlavní úlohu hrály anonymní dopisy. Je v tom
něco symbolicky truchlivého, že i ten domýšlivý a zajisté
velmi vzdělaný Salda měl svou dvojí tvář. Ukázal to prá
vě v nejhnusnější formě na Jaroslavu Vrchlickém, kterého
pod vlastním jménem chválil do nebes a v tomtéž čísle své
ho literárního listu pod krycím jménem Ptáčník však
Vrchlického zle pral a pomlouval. A kolik takových ŠaldůPtáčníků ujídalo jako tlusté ponravy kořeny české kul
turní velikosti. V žádném národě nechodilo a nechodí to
lik povýšených kulturních bonzů s rákoskou, jako právě
v národě našem. Výsledky známe. Zatím co řada malých
národů, jako Dánové, Norové, Švédové, Finové a jiní a
jiní mají bohatou, hodnotnou soudobou literaturu vyso
kých kvalit, u nás v českých zemích jsme měli úrodu pou
ze na pomazané, nevrle všechno rozrývající kritiky. Česká
velikost byla a zůstala v negování všeho, čemu jsme ještě
nedorostu a čemu jsme dobře nerozuměli, a v úslužném
epičáctví tam, kde se nám zdálo, že jde o oblíbenou módu.
Málokterý národ plival tak vášnivě na své nejlepší syny.
Jdeme-li
podstatě tohoto smutného zjevu, srazíme se lu
s nedostatkem charakteru, s neschopností celou duší mi
lovat i třeba nenávidět, otevřeně, cěstně. Vedle tohoto char
akterového nedostatku a smutné polovičatosti, zlobné rozpačitosti a váhavosti
je tu ještě druhá vlastnost, která
charakterisuje český svět, českou kulturní současnost. Je
to sklon
pohodlí a s ní souvisící povrchnost, poháněná
ctižádostí, pohodlná povrchnost jarmareční a dryáčnieká.
To jsme viděli v literatuře i v umění výtvarném. Manýra
nahrazovala talent, nakladatel, obchodník a prodavači obl*izn udávali v národní kultuře tón. vytyčovali jí cesty ne
vzhůru, nýbrž do prázdna pouště. Tím, že jsme rozřeďova11 cizí odlehlé vzory, domnívali jsme se. že přerůstáme
vlastní národní kulturu, která nám byla všední.
Zapomínali jsme, že výpravy do cizích světů podniká
me jenom proto, abychom plni nových dojmů se vraceli na
vlastní líchu,
nové. ještě plnější vlastní tvorbě národní.
A to cítil Jaroslav Vrchlický, když s takovým zápalem přebásiVmal nám všechny hodnotné cizí klasiky. Otvíral nám
vrata dó Evropy, ukazoval nám, odkud jsme brali v pro
buzenecké době prvé plodné síly. Vrchlický vedl nás zpět
německé kultuře, která nám byla ze všech evropských
kultur nejhližší. A to všechno mu český kulturní snob ne
ní .lil odpustit. Znalost cizích kultur nám umožňuje, abychuu
kultuře vlastní dohře třídili plevel od zdravého
zrna. Nikde není méně o tolik více, jako v národní kultu
ře. Platí to zejména pro doby. kdy jde o přehodnocování
hodnot, kdy světem lomcuje revoluce. Nebyli jsme připra
veni řed čtyřmi lety na těžkou porážku politickou. Dnes
jsme stejně málo připraveni na nový, pevný růst za jiných,
slibnějších podmínek. V okamžiku, kdy nový řád dá člo
věku právo na práci a jistotu budoucnosti,
probudí se
v národe«,h netušené síly tvůrčí a radost z plného života.
Je velkou chybou a známkou malodušnosti. když určité čes
ké vrstvy, za českou kulturu zítra odpovědné, snaží se používnt rukou
tomu, aby si jimi ucpávaly uši. Říkají tomu
návrat
vlastnímu národu. Vidí v tom dokonce jakousi
renesanci českého kulturního vlastenectví. V pozadí však
se opět rýsuje obchodník, nakladatel a handlíc s obrazy a
plastikami. Na poli literatury na pr. chrání dnes národ
před brakem opravdu nedostatek papíru.
Nám nehrozí odnárodnení, jak česká pohodlná povrch
nost kolem vykládá. Nám hrozí národní úpadek kulturní
a hrozí nám od chvíle, kdy ve jménu národa různí ti Šal-

dové-Ptáčníci o své vůli pěstují tance s dvěma svícemi.
podlamují v národě se
Nepracuji však — čekají pouze
bedůvěru, straší slabé a silným—míchají jed a podrážejí
nohy. A tak se nám může stát, když dále tito lidé budou
vést. že do nové doby přijde český Honza s prázdným ran
cem, že v této nové veliké době nastoupíme s kulturou,
prorostlou jalovostí. Zítra právem se bude česká mládež
ptát, kdo je vinen tím, že český národ vstoupil do nové
doby tak chudý a zahanbený, a právem bude spílat mu
žům, kteří za českou kulturu odpovídali a neučinili nic
pro to, aby se dala oplodnit velikými ideami obrovské re
voluce národně sociální.
tomu. abych vy
Dnešního památného dne používám
hlásil boj všem těm Šaldům-Ptáčníkům. Přestavím český
kulturní život, aby český národ v rozhodné chvíli se neodvracel od národní kulturní tvorby jako od něčeho nedo
rost! ého, zmrzačeného. Za čestnou povinnost svého úřadu
pokládám poctivé podezdění české kultury tak, aby byla
schopna konkurence s velikou kulturou bratrského národa
německého, aby zítra v Evropě všechno, co bude české,
bylo také domácím tvůrčím geniem posvěceno. Provedu
mobilised českých kulturních hodnot a českých kultur
ních pracovníků, kteří dovedou sloužit. Musíme vybudovat
veliké české kulturní ústředí a na toto ústředí připojit celý
český národ. Ne plané politikování, nýbrž práce a tvorba
jsou osnovou české budoucnosti. Ideje se musí promítat
v tvorbě. A tvorba se musí oplodňovat ideami. Je málo
novým ideálům, a při tom
platné, když se někdo hlásí
je mu cizí duše vlastního národa, když nedovede ocelí
ideje z kamene národního vykřesat veliké jiskry. Je málo
platné národu nadání jedince, který se zahrabe hluboko
němu
pod zem anebo vystoupí do takových výšek, aby
nedoletí! hlas doby.
Národ žije jen tehdy jasně a plně, když se dovede vy
pořádat se vším, co dějiny lidstvu přisoudily. Zde je třeba
jako u jedince otužilosti, nebojácnosti, odvahy. Odvahy
bylo třeba
tomu, abychom chybnou minulost nazvali je
jím pravým jménem. Nové odvahy je třeba při stavbě ná
rodní budoucnosti. A do té se pustíme nyní bezohledně, ať
se to nelíbí komukoli. Moji soudcové nejsou íu mezi vámi.
Ti teprve přijdou a těm chci složit účty z toho, jak jsem se
bil ze. bytí svého národa.

poznámky
Odpolitisování

českého

prostoru

Ve svých posledních projevech ministr Emanuel Moravec
opětovně použil výrazu „Náš Vůdce“ a „Naše Ríše“. Důrazné
tím připomíná, že nejsme sousedy Německa, nýbrž souěástí
Ríše a že z tohoto faktu je nutno ustavičné vycházet, kdykoli
uvažujeme o své politické činnosti. A jakmile se jednou po
stavíme na stanovisko, že jsme částí Říše, nemůžeme mít po
chybnosti o tom, jak vyřešit otázku politického uplatnění.
V Ríši, jak připomíná ministr Moravec v článku v Europäi
sche Revue (září), „je dovolena pouze jedna politická strana
a tou je NSDAP“. Tím, že jsme se dali pod ochranu Ríše a
zřekli se samostatného
státu, zahraniční a vnitřní politiku
neděláme už my, nýbrž Riše a v ní Vůdce a jeho strana.
Máme tedy s německým národem společné politické vedení.
Toto stanovisko bude určující při likvidaci dosavadního po
litického života u nás. Kdo chce žít politicky, může být jen
nacionálním socialistou. Nepůjde už o to zachytit do politické
organisace kdekoho. „TJ nás není ještě všude známo, že poli
tická strana v novém smyslu má představovat výběr z nej
lepších, nejschopnějších a nejvěrnějších příslušníků. Její cena
a síla nezáleží v počtu příslušníků, ale v jakosti jejich, jež
jedině rozhoduje,“ říká ministr Moravec. Poněvadž jsme po
litiku přenechali Ríši, veškerá politická činnost naše bude
v tom, abychom zprostředkovali „tomuto prostoru a českému
národu novou ideologii nacionálně socialistické revoluce nejzdravějším způsobem“. Při tom převýchova, jak říká ministr,
z 80 procent je otázkou mládeže.
Příští politika evropské pevniny je určována nikoli deba
tami u dřevěného stolu, nýbrž geniálně vedenými válečnými
argumenty Ríše. Jestliže politika je starost o existenci vlasti,
pak tato starost byla s našich beder sňata. Naše vlast je
zajištěna právě tini a jedině tím, čím zajišťuje Ríše Velkoněmecká bytí své a bytí Evropy. Zajišťuje je svými vítěz-
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etvími a svou naoionálně socialistickou revolucí. Naší poli
tikou může být jen přispět
tomuto vítězství tm, co od nás
ftiše žádá a vstřebat do sebe ideje nacionáině
socialistické
revoluce. A starost, jež zůstává vlastní jen nám, je starost
o to, aby nezemřel genius národa českého. Vůdcem byla nám
dána plná autonomie kulturní a té musime věnovat všechnu
voji tvořivost a pracovitost. „Nám nehrozí odnárodnení, jak
česká pohodlná povrchnost kolem vykládá. Nám hrozí národ
ní úpadek kulturní,“ právem upozornil ministr Moravec. A
proto slibuje, že vybuduje veliké české kulturní ústředí a na
toto ústředí připojí celý národ, „aby zítra x Evropě všechno,
co bude české, bylo také domácím tvůrčím geniem posvěceno“.
To je pro nás ta politika nejlepší.
Dr. Em. Vaj tau erProti démonu negace
v
Nezapomenutelný Miloš Marten napsal ve válečném roce
1917, takřka v posledních dnech života, skvělý básnický
dialog, nazvaný »Nad městem«. Rozmlouvá tam spolu CechMichal s cizincem-AUanem o základních problémech české
duše — a Marten, jehož češství bylo křivdou popíráno, vyřkl
tu na málo stránkách svůj odkaz národu, plamennou výzvu
boji proti démonu negace, jehož tu nazývá básník naším
rodným ďáblem.
Právem vytkli Martenovi, že číhající »bratr Lukáš« jeho
fikce, temný duch s kosým pohledem, nikterak neodpovídá
skutečnému Lukášovi z dějin Jednoty, že tím nespravedli
vější jsou jeho výčitky Komenskému — ale pravdou básnic
kou a filosofickou zůstává Allanovo slovo o temném duchu,
který číhá v každém z nás, duchu rozněcovaném vzdorem a
záporem, nepřátelském
ale každému řádu..
ne určitému,
Démon negace se možná v nás zrodil později, než se domní
val Marten, ale stojí mnohem blíže v čase i v prostoru, ohro
žuje nás bezprostředněji.
Statečné slovo ministra Emanuela Moravce, řečené v ne
dávných dnech, je přímým vypověděním boje tomuto našemu
-řodnému ďáblu — a věru těžko by se nalezla vhodnější, včas
nější příležitost
vyřčení toho slova, než byla právě třicátá
ročnice skonu Jaroslava Vrchlického. Náš největší básník,
nám
jenž otevřel Okna z Čech do Evropy nejen tím, že
uvedl veledíla cizí, ale také proto, že sám stvořil dílo, které
stojí za překlad do všech jazyků světa, náš Jaroslav Vrchlický
měl těžký, tragický osud člověka i umělce. Tragika velkého
poety, renesančního ducha, zrozeného po polovině XIX. věku,
nezáležela v teon, že Vrchlický už nenašel ve světě malé
buržoasie mecenáše, jenž by mu byl tím, čím weimarský vé
voda Goethovi — tak se to pokoušel vysvětlit a omýt F. X.
Salda — nýbrž především ve skutečnosti, že tvůrčí období
Jaroslava Vrchlického se časově stýká s epochou řádění tak
zvaných realistů.
Realisté, kteří měli s věcností společné toliko jméno,
byla sekta intelektuálů, která zasáhla do českého života po
litického, vědeckého i uměleckého měrou znamenitou, bohu
žel však ve směru, jenž byl s hlediska národního nadobro
nežádoucí. Měli svou politickou stranu, mimo ni však byla
jejich doménou skoro celá česká universita, 1882 oddělená
od německé, měli svoje důvěrníky na katedrách, v redakcích,
sekretariátech,
ve studentských spolcích, i ve střediscích
dějství hospodářského. Bůh, národ, genius — to byl jenom
»Problém« — a Masaryk byl jeho prorok. Odkazem realistů
není Dílo, nýbrž kritika, popření skutečností absolutních a pro
všecky nezávazných. Kritisovalo se všecko, vyráběly se kon
cepce. Nebylo již české skutečnosti — byla »česká otázka«,
souvislé, přirozené pásmo dějin bylo proloženo tolika uměle
vyrobenými spojnicemi a předěly, že by nad svým obrazem,
skresleným zakřivenou plochou realistického zrcadla, zapla
kal kdeko — a nejvíc ti, jichž se tato sekta dovolávala —
Hus, Žižka a Komenský. Přistřiženi, přičesáni podle huma
thesí byli
nistických a sociologických potřeb realistických
změněni v pedantické, papírové postavy, formované vědec
kou »pravdou« skeptiků a malověrných. Vrchlický, básník a
tvůrce, viděl ovšem jinak, než jak se líbilo realistiekým ře
ditelům národního svědomí — proto upadl do nemilosti, byl
štván, nenáviděn a odcizován od národa, jemuž zasvětil své
gigantické dílo.
národ
pětiletí vyburcovaly
Veliké otřesy uplynulého
bdělosti. Dnes hledáme podstatu národního bytí — to,
čemu Němci říkají Volkstum — a víme, kudy vedou cesty

ní. Dnes ve vážné době válečné, kdy je přirozenou nutností
šetřit každým centem papíru, jsme přece jen blíže ke splněni
starého dluhu,
soubornému vydání velkého díla básníkova,
než tehdy, kdy se papírem a vším jiným hazardovalo, kdy
však realistické žáby dřepěly na všech pramenech duchov
ního života.
Nalézáme cesty
Jaroslavu Vrchlickému, jako jsme je
už našli
Alšovi,
Máchovi
Nerudovi, jako je bohdá
Erbenovi, ke Sládkovi
Holečkovi — třeba bez
najdeme
»aristarchů kyselého mračnopozoru« — Bůh ví, že starý J. J.
Kolár razil snad toto slovo v tušení věcí příštích, »vědecké«
kritiky graduovaných realistů.
Tento návrat, umělecká renesance hodnot věčných, živých
a oživujících, navázání národní tradice, jejíž tkáň byla od
realistů přervána — toť první úkol obnovy. Druhý, téměř
stejně důležitý, je poctivý odvrat od realistů a jejich dědictví.
Nebojme se kritisovát právě ty, kteří bez ostychu strhali
všecko: Vrchlického a celou národní vznešenost v něm. Kul
turně národ oslabili a politicky jej — vlastně sebe — odškod
poversailleské
dobrodružstvím
dvacetileté
episody
nili
republiky, na něž raději nevzpomínat. Je jediné řešení vztahu
nim: soudit a odsoudit jejich bludnou cestu, odříci se jednou
provždy jejich bludných kruhů, negovat jejich negaci. Dvojí
zápor znamená silný klad.
chceme kritiky silné a tvůrčí, kteří
Místo Saldů-Ptáčníků
rozumějí Goethově devise »Wer den Dichter will verstehen,
muss in Dichters Lande gehen« netoliko ve smyslu terito
riálním, kteří básníky posilují a neubíjejí jich. Osud talentů
v Čechách nesmí být nadále takový, jak jej zachytil Aleš
v bolestné, přetrpkč karikatuře, která je také svědectvím o
vládě realistů. A básníků potřebuje národ více než kdy jindy
takových, kteří by mu připomínali tisíciletou důstojnost i ti
sícileté závazky. Místo šaldovských »Selských sv. Václavů«,
se symbolikou spíše zednářskou než selskou, chceme jnsně,
jaké zpíval Vrchlický Koruně svatováclavské, kde výsostným
symbolem září archanděl Michael se světlým mečem, zname
najícím duchovní boj se všemi démony, konečnou výzvu ne
přátelství našemu domácímu ďáblu, démonu negace.
Martin Jan Voehoé.
Po

svíčce

Pánu

Bohu

i ďáblu

Novinářští hosté čeští, kteří se zúčastnili líčení před stan
ným soudem pražským
proti biskupu česko-pravoslavnč
jejímu faráři v Praze Čiklovi,
církve Gorazdovi-Pavlíkovi,
kaplanovi Petřkovi a staršímu Somievendovi, nemohli býti
po výpovědích obžalovaných i svědků ani trochu na pochy
bách, jak tento proces skončí: vina jejich byla zřejmá a přísný
rozsudek i trest byly jen důsledkem těžkého provinění. Denní
tisk. i rozhlas referovaly nejen obšírně a objektivně, ale i
velmi přesně o průběhu tohoto veřejného procesu, takže
hlas
— pokud jde o meritum věci — stačí jen stvrditi jeho
i názor. Nač však chceme na tomto místě zejména upozorniti,
je toto: Je velmi pravdepodobne, že se cizí a nepřátelská pro
paganda pokusí zneužít tohoto procesu v tom smyslu, jako
by snad soud i rozsudek i trest byly dokladem pronásledo
vání náboženství a zejména česko-pravoslavné církve na na
což by
šem území, jako by šlo o proces nábožensko-politický,
se jistě hodilo do stále víc a více chátrající propagační zbroj
Nuže, každé takové tvrzení
bloku.
nice anglo-sovětského
je lež a pokrytecké překrucování čiročiré pravdy a právě ve
řejnost přelíčení za účasti početné skupiny novinářů českých
hned a limine obrací vniveč takové pomluvy. I česko-pravoslavná církev jako ostatní náboženské společnosti u nás těšila
se před neblahým atentátem úplné svobodě vyznání i vyko
návání kultu. Proto pravoslavní věřící i kněžstvo celého světa
a zejména zemí, jež bojují neb pracují po boku Osy (Rumun
sko, Bulharsko, Srbsko, Řecko, pravoslavná emigrace ruská,
ukrajinská atd.) mohou klidně přijmout i náš konečný úsudek
za svůj a to, že na lavici obžalovaných nebylo náboženství ani
pravoslavná církev, nýbrž toliko čtyři z jejich vedoucích fi
gur, které se osobně provinily a jež jedině za svou osobní
vinu byly souzeny, odsouzeny a potrestány. Je ovšem pravda,
česko-pravoslavnou
že zločiny jejich těžce kompromitovaly
církev a je to docela pochopitelné. Ale říšské orgány dovedou
velmi dobře rozlišovali mezi nevinným věřícím lidem, zlo
činem vedoucích nezasaženým, a mezi opravdovými vinníky.
S druhé strany pak je jasno, že ani pravoslavní věřící ani pra
voslavná hierarchie jiných národů nemůže souhlasit s jedná-

Prítomnosti
ním duchovních své vlastní církve, tak hrubě porušujících
platné zákony a nařízení. Každý stát, moderní jako starý, má
přece právo žádat od všech církví naprostou loyalitu názoro
zákonům a plnění svých vlastních morálních
vou, poslušnost
příkazů. Je dokonce povinností církevní hierarchie, aby své
zachovávání všech těchto zásad, jež
kněžstvo i věřící vedla
však všecky všichni čtyři obžalovaní těžce přestoupili. Do
stali se tedy do konfliktu nejen s platnými zákony, ale i s pří
kazy své vlastní církve, provinění dvojnásobné, jež je vylu
čuje jak ze společnosti světské, tak i z vlastního společenství
duchovního.
Když jsme tak slyšeli výpověď biskupa Gorazda-Pavlíka,
napadlo nás ještě i toto: uvědomil si Gcrazd vůbec i krutou
a zlomyslnou ironii svého činu? Ironii, jež se mu vysmála
až z oné velké dálky, odkud
nám zaznívají přidušené ohlasy
níž i všecky církve
obrovského zápasu o novou tvář Evropy,
musí zaujmout! svůj postoj? Komu chtěli prospěti nebo my
slili že prospívají obžalovaní tím, že ukrývali Heydrichovy
vraky a britské agenty?
Komu jinému než anglo-sovětské koalici, tedy konec konců sovětským politickým plánům
na ovládnutí evropského kontinentu. Ale biskup Gcrazd i
ostatní obvinění byli přece do té míry inteligentní a informo
vaní, aby věděli, co znamenalo a znamená pro pravoslavnou
církev v Rusku sovětské panství, co pro ni znamenalo v obsa
zené Besarabii a v zabraných částech bývalého Polska. A co
by pro náboženství vůbec znamenalo i jinde. Jistě znali tisí
arcibiskupů,
biskupů,
cové součty hekatomb zavražděných
kněží, mnichů, jejichž krev ani dost málo nepohnula Gorazdem a jeho společníky. To působí velmi naléhavým dojmem,
jako by při nejmenším tito vedoucí muži česko-pravoslavné
církve neměli ani trochu soucítění s utrpením velké pravo
slavné církve v Sovětech, jako by jim její trpký život, du
chovní náplň, bolesti i naděje byly úplně cizí. Snad
tomu
také najdeme vysvětlení, vzpomeneme-li si, že česká pravo
slavná církev (podobně jako některé jiné náboženské spo
lečnosti, importované k nám z ciziny a hlavně z Ameriky)
nevznikla u nás vůbec z nějaké náboženské potřeby vnitřní,
ale prostě z politických zálib nebo z cposičního ducha proti
tradičním domácím formám náboženského života. To nebyly
snad osobnosti ryze náboženské, ani hlasatelé nebo proroci
nového náboženského
kteří takové
projevu opravdového,
speku
sekty zakládali. Byli to většinou politicko-náboženští
lanti, kteří se pokusili do plachet svého pseudonáboženského
politických a ideových
obchodu svésti větry okamžitých
konjunktur (jednou naivního českého slovanství, jindy ame
rického biblického pokrytectví, vypočítaného na českou lásku
náboženskému novotářství). Co je na příklad dnes ze všech
těch amerických sekt, které se vnucovaly před touto válkou
českému lidu jmény tak exotickými, nabízejíce s biblí hned
i slaměné klobouky starodávné módy, s nimiž si za oceánem
nevěděli rady, aby se pak druhého dne objevili jejich kaza
telé znova se žádostí o příspěvky. Už před procesem poukázal
církev ne
»Der Neue Tag«, že tak zvaná česko-pravoslavná
měla při svém vzniku na naší půdě onoho nutného posvěcení,
jež obyčejně provází oprávněné výbuchy náboženského cítění
a že byla pouhým výplodem slovanské sentimentality určité
části buržcasie a malcměšfáctví. Proto nemohla vytvořiti žád
né ryži náboženské vedoucí osobnosti, ani se spojit s ostat
ními pravoslavnými
církvemi v jedno hlubcké a opravdové
společenství duchovní. Proto dostává se její hlava u nás v tra
gické pro sebe chvíli do srážky nejen se státní mocí, ale i
se všemi velkými pravoslavnými církvemi světa, dělá ze sebe
nástroj bolševické akce, téže akce, jež div že nevyhubila
pravoslaví na celém obrovském území Sovětů. Pykali tedy
obvinění nejen za své viny proti, státu a jeho pořádku, ale
i za své prohřešení proti duchu, tradicím a nadějím pravo
slaví vůbec. Nelze totiž beztrestně pálit současně dvě svíčky:
jednu pravoslavnému Bohu a druhou bolševickému ďáblu.
Jan Scheinost-

Svaz

evropské

mládeže

Ve dnech 14.—18. září byl svolán do Wien ustavující sjezd
Svazu evropské mládeže. Za členy tohoto ílvazu byla přizvána
mládež těch národů, kteří bojují po boku Německa a Italie
o Novou Evropu. Mládež všech těchto bojujících národů je
sdružena v organisacích státní mládeže nebo v organisacích
mládeže státních stran, případně velkých národně socialistic
kých hnutí oněch národů. Vedoucí těchto mládeží pak repre

sentovali na sjezdu jakési vedení mládeže Evropy, které bylo
vyjádřeno tím, že v čelo Svazu byli postaveni da presidenti.
Němec Axmann a Ital Vidusoni, aby tím symbolicky byla vy
jádřena politická parita mocností Osy na mezinárodním fóru,
každému
zúčastněnému národu pak bylo vyhrazeno presb
denteivi jedné z pracovních skupin Svazu.
Skutečnost, že byla pozvána i delegace české mládeže, aby
zasedala v rámci delegace Velkoněmecké říše na ustavujícím
sjezdu Svazu a že tato delegace byla representována
politic
kými vedoucími Kuratoria pro výchovu mládeže v čele s ge
nerálním referentem dr. Fr. Teunerem, je událostí tak poli
ticky významnou, že v dosavadním životě českém má jenom
jedinou obdobu. Bylo to totiž po druhé, kdy čeští represen
tanti vystoupili během tří roků Protektorátu
na mezinárod
ním evropském fóru. Prvým mezinárodním projevem před
stavitele českého politického života byla řeč ministra Moravce
v Benátkách a druhým byla právě delegace české mládeže na
wienském sjezdu.
Účastí české delegace na poradách jednotlivých pracov
ních skupin sjezdu byla zdůrazněna i národní svéráznost čes
kého mládí, prožívajícího svůj osud spolu s celým národem
v zapojení do životního prostoru Velkoněmecké říše. Byla-U
by položena otázka, proč právě teprve v Benátkách a ve Wien
byla dána Cechům možnost mluviti o svých věcech i mimo rá
mec říšské domoviny, pak zjistíme, že tato možnost je přímo
závislá na tom, jak český národ je práv světovému názoru
nacionálně socialistickému a jak úzký je jejich vztah nejen
historickým skutečnostem, ale
budovatelskému programu
Ríše a tím i zásahům v českém prostoru.
A tak wienský sjezd Svazu evropské mládeže a účast
české delegace na něm je pro český národ jedním z milníků
jeho politické cesty po 15. březnu 1939 a pro mládež branou do
budoucna.
Mirko Potužník.
S Novou Evropou je tomu. jako s mnoha velikými roz
hodnutími lidstva. Celá desítiletí se ohlašují, jsou předmětem
nesčetných úvah, nadějí a obav. A když to pak dojde tak da
leko, je třeba skoro zvláštního úsilí, aby se v bojích a zmat
cích doby poznala dokonalá skutečnost a aby se odhadly její
důsledky.
^
Dějiny budou počátek nového uspořádání Evropy v dva
cátém století datovat dnem 10. května 1940- Za oněch ran
ních osudových hodin překročila německá revoluce rozhodu
jící hranici a otřásla kontinentem v základech. Doba byla
zralá. Napoleon jako vykonavatel francouzské reixrluce pro
budil nacionalismus, nacionálni socialismus Adolfa Hitlera jej
překonává.
. ^
Nejsilnější moc, branná moc Německé říše spojené s Itá
lii, vytvořila Novou Evropu. Tato moc zavazuje- Vojenské
funkce vítězných mocností vyrostly nad úkoly národní sebe
záchovy do oblasti kontinentální odpovědnosti- Universálnímu
myšlení římského starověku bylo naprosto známou věcí po
slání nosné moci jako strážkyně míru a pořádku všech. Nej
větším protikladem toho býval národní stát, jaik jej vytvořili
francouzští králové při provádění své politiky dynastické mo
ci v době postředověké a jejž pak postavili jako obrněnou
jednotku proti ostatní Evropě.
•
Výsledkem evropské občanské války, kterou jsme musili
z viny Anglie vybojovat, je otevření evropského velkého pro
storu pro budoucí desítiletí dvacátého století. Tvář nové doby
je tváří vojáka národní a sociální revoluce, jenž je pravým,
opakem neukázněného bojovníka s barikád. Svoboda v kázni
je tím lidským stavem, jenž ponechává každému jeho důstoj
nost a šlechtí práci. Práce pro pospolitost je jedinou zárukou
podíl na všeobecném opětném vzestupu
pro spravedlivý
Evropy.
Z knihy Max Claus: Mezi Paříží a Vichy.

bez

Jasno

zbytečností

bez

a jasno

^

mezet

knihy

velikých

a

naplněných

životů

Vám žitká sbírka
VŠEM

VĚDA

často je treba řádně si ujasnili některou novou vědeckou
věc. Propast mezi moderní vědou t prohloubená dobou, kte
rá uplynula od opuštění škol, se dá překlenout jenom jasným, přesným a pravdivým výkladem, bez obalu a do kořene.
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DtKlá Vám Vás knihkupec.
Česká

grafická

a. s., Praha

Unie

If

Svobodova

1

němčím
a
ANGLIČTINA

MÜJ ŽIVOT. Vývoj SiemensoWerner
von Siemens:
vých závodů. Bohatý život vynálezce a muže piáce, jehož
geniální
duoh, spojený s neúmomoai píli a vytrvalostí, vytvo
řil veliké dílo. 16 hiubotisícových příloh. Brož. 4t) K, váz. 55 K.
A
MCJ ŽIVOT LETCE. Hrdina, voják a letec
Udet:
Ernst
válečných románů. Veliká
napsal krví jeden z nejkrásnějších
kniha velikého srdce. Brož 35 K. váz. 50 K.
A
Solari:
Luigi
MARCONI. VYNÄLEZCE A ČLOVĚK.
Přítel a neibližší spolupracovník Marconiho vypravuje o živo
tě a díle geniálního italského vynálezce. Brož. 45 K, váz. 60 K.
A
8
Dodá
každý
knihkupec!
USÍakladatelstvi
„Orbis“,
Praha
XII

Vclkozávod
dámskými
klobouky
^
^(/
1
Praha XII, Prienova 21 • Telefon 303T7

TALMUD
Šulchan

aruch

a
nežidovském

9

USTAV
MODERNÍCH
RECI"VS'
PRAHA,Spálená 18
Telefon
236*76
BRNO,
nám.Viktoria21
Telefon
195*45.

zrcadle

Ceekému étenáři je íde předkládáno ne.jtypičtěj51 zněni
• obsahy hlavních traktátů Talmudu babylonského,
V němá se nejinarkantněji zrcadli židovská „mravnost, spravedlnost“ i nazíráni na Nežidy.
Vybral, přeloSil aj>oxnd/nfuimi opatřil Hanui Richter.
Dílo obsahuje 428 stran velkého formátu. — Cena 90 K
K. Dejte ti ukázat w svého knihkupce nebot
vásani
V nakladatelství
L.

MAZÄC,

PRAHA

II.,

A

R

znásobí

3

(Dělnické

SPÁLENÁ

O

53.

N

Váš

A

půvab

pekárny

vyrábějí
43

G>

^píjjefí^
od roku1869
rýrobol jemná
óokoiády, cukrovinek a
náhražek
kávových
Cb

<}

NÁRODNÍ
PODNIK

již přes 45 roků
své chvalně známé pečivo
a výborný domácí chléb

Ústředí Praha
Telefon

Továrna na tužky
v ^Budějovicích,
na inkousty a tuše
v Praze

VH, Pělského tř. 469

/7/9

‘

741*02-07

S' 'ff
**
r t iUtCíniJWVTl,

Praha

PROTI

II,

PRVOTŘÍDNÍ
KLOBOUKY
Lažarská

BURIANOVU

DÁMSKE

DIVADLU

10

továrny kaolinové šamotové a slovenskézávodymagnesitové,
Západočeské
ředitelství
9,tel.298*41
společnost
vPrazeII.,Upůjčovny
akciová
v Praze•generálni
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