
ROČNÍK XVIII V PRAZE 1.ŘÍJNA 1943 ZA 3.»*

Mnichov EMANUEL MORAVEC

Dvě očitá svědectví DR. VOJTĚCH MASTNÍ

z Mnichova
DR. HUBERT MASARIK

Něm. stát. ministr nás DR. JAROSLAV KREJČÍ

Geopolitika Italie DR. RUDOLF WIERER

Ke dni mládeže DR. FRANTIŠEK TEUNER

! Vajtauer:Přesolená polévka - JanZlom:Český zítřek - J.Král:
Trochu sentimentality - A.Otííiar:Moje žena pracuje v továrně

Emigrantská zeď nářků



r NOVÉ KNIHY
Emanuel M o r a v e c:

0 ČESKÝ ZÍTŘEK

Brož. 90.—i,váz. K 110.—,.
Soubor všech projevů a článků, které autor učinil nebo uveřej
nil jako dien protekl, vlády v dobé od 19. I. 1942do 19. I. 1943.

Heinrieh H u n k e:
ZÁKLADNÍ RYSY NĚMECKÉHO NÁRODNÍHO

A BRANNÉHO HOSPODÁŘSTVÍ

Brož. 18.—.
Spis vynikajícího národohospodáře se zabývá podstatou a nej-
vyššími zásadami nacionálne socialistické hospodářské politiky.

J. M. Květ:

MLADÍANTONÍNADVOŘÁKA
36 vyobrazení, 7 rodokmenových tabulelb.

Brož. 45.—,v á z, 60.—.
gPoutoknihou Je kone-óněvyplněna mezera v našich znalostech •o osudech velikéhočeského skladatele, o jehož mládí byly dosud

úduíe velmi nepřesné, neúplné a těžko dosažitelné.

Erich G r i s a r<
SEDMNÁCT MOSTAŘŮ

-
JEDNY BOTY

U^stroval F. Stejskal. — Brož. 30.—.
Äomán mužů, jejichž ruce spoutávajl břehy řek a do Jejichž

slunce, vítr a déšť vrývají své stopy.
J. K. Čemus:

BRATŘI DRÁTOVÉ

Uuetreval J. Pacák. — Brož. 26.—%
Horné« měděného drátu a elektřiny, vyprávěný zábavnou a dě

tem lehce přístupnou formou.

U všech knihkupců.

NAKLADATIISTVÍ OSh:PR XII

barona

x n á s b i Váš půvab

Vvlkozívod dámskými klobouky

Praha XII, Prienova 21 • Telefon 303*17

VÁCLAV
HANOUSEK

PrahaXIV,Linecká35•*Telefon596*62

I
II !ŤI

illi

FILATELIE
KKAPLÁNEK
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PŘÍKOPY12-PASÁŽ

ÍHil!

Čas a námahu Vám uspoří

mmumNĚMČil
NajnovöiSfučebníloutcavav 178názor«,
njchtabulkách«mnohastechiívýchpříkla
dechpřenes*Váshraváprosobtížnáúskalí
mluvnic*a aajlstřVámúspáchpřizkouškách*
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W HAZÁC, PRAHA II. SPÁLENÁ Sl.

T °db. obchod s pošt. znám-
“ U «AVOxXV XA, kami (protokolovaná firma),

Praha II., Nekázanka 19, nabízí svůj slušně zásobe
ný sklad reelním sběratelům.

_
89

HELLADAtovárnana mýdla
PRAKA-MICIÍLE«KOLÍN

HUBENÍ KRYS

JEST POVINNÉ!

Jak si však máte počínat?

Kam klást návnadu ?

A jakou návnadu?

TSchto nepříjemných starostí vás zbavíme
a krysy a potkany vyhubíme za vás!

Použijte našich služeb, máme odbor
né a školené síly, které provedou dokonalé vy
hubení krys v domech, průmyslových závodech,

v celých obcíoh a městech.

Odborná odkrysovací služba

~Rgrfinin
ff# systémdůkladnísystém důkladnému

hubení krys, myší

a polních hrabosů

PRAHA II, BEETHOVENOVA 45
Telefon 293-67
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) Čechynebyložádnou zvláštní radostí, když na
jT konci prvé světové války se začalo hovořit o se-
beurčení národů. Čeští politikové z historické školy
Palackého přes půl století se vzpírali rozděleníČecha
Moravy podle jazykových hranic. Věděli dobře, že
český národ žije uprostřed národa německého.
Proto chtěli z Rakouska vytvořit velmoc proti-
říšskou, která znemožnísloučení všech Němců v
rámci jednoho velikého státu. Jakmile se začalo ho
vořit o národním sebeurčení, při pohledu na národ
nostní mapu Evropy bylokaždémusoudnémučlověku
jasné, že Češi musí hledat nějaké vyrov
nání s národemněmeckým, který po prove
dení sebeurčení bude je z pěti šestin obkličovat.

Na toto vyrovnání nikdo nemyslil v okamžiku,
kdy Vilémovo Německo vzdalo boj. Masaryk začal
uplatňovat po vzoru Palackého tak zvané historické
právo českých zemí, lépe některých zemí české
koruny. Nešlo se tu ovšem do plných důsledků. Ne
žádalo se na příklad Slezsko,které postoupila Marie
Terezie Prusku. Nežádalose, poněvadžmělona 5 mi
lionů obyvatel veskrz Němců.V roce 1918v h i s t o-
rických zemích české koruny (Pruské
Slezskov to počítaje) žilototižvedleTmilio-
nů Čechů přes 8 milionů Němců. To bylo
povážlivé.Češti politikové „spokojili“se proto s úze
mím české koruny, jež zůstalo v Rakousku, a tak bez
ohledu na sebeurčení3 a půl milionuNěmcůbylo při
pojeno státnímu novotvaru. Nikdo se jich neptal,
zda jim to je příjemné.Vymyslilse tehdy nový národ
„Čechoslováků“a touto cestou se podařilo přes 2 mi
liony Slovákůpřipojit českémustátu. PoněvadžSlo
venskonemělorovnoběžkovýchkomunikací,vyžebrali
jsme na Spojencíchpři jižní slovenskéjazykové hra
nici území, osídlené % milionu Maďarů. Chtěli jsme
mít hranici společnou s Rumunskem. Jako přívažek
nám Dohoda proto věnovalaPodkarpatskou Rus s ví
ce než Y> milionem Rusínů,Židůa Maďarů. Na po
čátku roku 1938 zašlá republika česko-sudetsko-slo-
vensko-karpatská měla 15 a půl milionu obyvatel a
z toho jen slabou polovinu tvořili Češi.
Když nám tuto pravdu někdo připomněl,bývali jsme
velmi zlí. Neuvědomovalijsme si, že zašlá republika
nebyla postavena ani na právu sebeurčení
národů, ani na právu historickém, nýbrž
na bezpráví, které bylo ve střední Evropě vytvořeno
z titulu tak zvaného britsko-francouzského vítězství.
Bylo zřejmé, že dojde revisi mírových smluv, a tím
také revisi československýchhranic v okamžiku,
kdy ve střední Evropě poklesne převaha Dohody.
Zašlá republika dostala do vínku stavební chybu po
litickou, která měla v sobě všechny zárodky zániku.

této revisi také opravdu došlo po dvaceti le-
h, právě před pěti lety. Za souhlasu Angliea Fran

cie 29. září 1938sudetské území,obývané Němci, by-
lo připojeno Velkoněmeckéříši. Mnichovskývýrok,
týkající se nové hranice mezi Říší a zbytkovým Čes-
ko-Slovenskem,nebyl žádným zločinem na česként
národě. Odčinila se tím pouze křivda, spáchaná na
Němcích po první světové válce. Wienským rozhoda
nutím z 2. listopadu 1938vráceno bylo Maďarsku ú-
zemíMaďary osídlené, republicepřipojenév r. 1919
z důvodů strategických a komunikačních.

Jakmile se uplatnilo právo sebeurčení ve střední
Evropě, znamenalo to v první řadě, že zbytkovéjCes-
ko-Slovensko,zmenšené o třetinu obyvatel, není úž
státním útvarem, schopným samostatného života.
Slovenskomělona příklad přes VýchodníMarku lepší
komunikace do ítiše než do českých zemí.Proto také
Anglie s Francií negarantovaly zbytkovému Česko
slovensku novéhranice, ač to před mnichovskoukon
ferencí slavnostně slíbily zkoušeným českým politi
kům.

Po Mnichověbylo nám jasné, proč čeští předáci
v XIX. století tolik se oháněli historickým právem a
práva sebeurčeníse báli jak čert kříže. Dále nám by
lo jasné, jak nesprávně bylo toto historické právo vy
světlovánoPalackým a jeho nohsledy.Nešlo tu o žád
né právostátn i, nýbrž oprávoautonomie
v rámci staré Říše římské národa německého, v je
jímž středu Češi se svými panovníky od dávných dob
žili.

Anglie věděla, že v Evropě dva státy si nepřejí
vzrůstu Německa:Francie a Sovětský svaz. Aby tyto
státy Anglie sobě těsněji připoutala, podporovala
od roku 1938určité německésnahý na soušii na moři.
Proto také Anglie obětovala Česko-Slovensko.Potře
bovala plnoupodřízenostFrancie a jistotu spojenectví
sovětského. Pamatujeme si dobře, jak plnomocník
Anglie lord Runciman ve svém memorandu z 20. září
1938 nám doporučovalřádné vyrovnání s Říší a při
jetí její ochrany. V rozhodnutí mnichovskémz 29. záw
ří 1938skrývaly se už prvky na odloučeníSlovenska,

němuž došlo14. března, a prvky přijetí říšského
protektorátu Čech a Moravy 16. března 1939.

Když v roce 1919Anglie s Francií slepily český
stát v útvar o 14 milionechobyvatel, stalo se to jediné
z důvodů strategických. Československomělo právo
na život jen tehdy, drželo-liznačné branné síly v po
hotovosti. U nás se kdysi mnoho hovořilo o pruském
piilitarismu. Málokomuz Čechů však bylo známo;že
my jsme po roce 1920zbrojili mnohem značněji, než
před rokem 1914 Německá říše, která na 67 milionů
obyvatel v míru měla 54 divise. My na 14 milionů
obyvatel měli 14 divisi. Čtvrtinu státního rozpočtu
pohlcovalanám branná moc.To platilo do roku 1934.
Po vojenském obsazení Porýní Říší zbrojili jsme na
nátlak Francie přímo bez rozvahy. Vypůjčovalijsme
si peníze doma i v zahraničí. Stavěla se nákladná
opevnění jak proti Německu, tak proti Maďarsku. V
roce 1938měli jsme 1 a půl milionu záložníků.Fran
couzskýgeneráiní štáb nás tehdy ujišťoval, že máme

1



PfftDmnoso

yíce řádně vycvičenýchvojáků než Ríše, která teprve
roce 1936 zavedla obecnou brannou povinnost. Za

jnobilisacev září 1938 postavili jsme celkem 40 vyš
ších jednotek. Z milionu obyvatel bezmála tři divise.
3ľedyněco nebývalého.

Byli jsme státem militaristickým ve větší míře,
yiežpoválečnáFrancie. Proto také podletoho vyhlížel
náš státní dluh, který v roce 1938stoupl na 50miliard
jmrun. I vojákům se z těch cifer točila hlava a nikdo
jnevidělkonce. Benešovi bylo ovšem málo známo o
.tom, co Anglie kombinuje. Mobilisovaldvakrát za
mylnéhopředpokladu,že Říše se zaleknečeskýchspo
jeneckých smluv s Francií, Anglií a Sovětským sva
zem. Anglie dělala politiku na desítiletí kupředu. A
v této politice počítala se Sovětským svazem jako s
hlavním spojencem,ukáže-li se Říše pevná a ve evé
politice národního sjednoceníneústupná.

Nikdo snad ještě nevypracoval,tak neproveditel
ný válečný plán, jako se to stalo u nás v roce 1938.
Český hlavní štáb si byl vědom,že musí vyklidit hned
pa počátku války celéČechys Moravou.Proto na Mo
ravě byly soustředěny dvě velké armády. Jedna če
lem severu a druhá čelem jihu. Na německých
hranicích v Cecháchstála třetí armáda, jejímžúkolem
byl pozvolnýústup na Moravu. Čtvrtá armáda byla
na západnim Slovensku.Beneš byl si tak pevně jist
pomocí Francie a Sovětského svazu, že nechal v po
sledních dnech zářijových postupně čtvrtou armádu
ze Slovenska přesunovat na Moravu. Francie a An
glie nám zatím dodávaly velmi potěšující zprávy o
„nedostatečné německé výzbroji“ a o „slabých“ ně
meckých kádrech. Když Chamberlain se dostavil 29.
září do Mnichova na velmocenskou konferenci, ná
stup českých mobilisovanýchsil se právě ukončoval.
V té chvíli se Beneš svému největšímu překvapení
dověděl, že Francie s Anglií nemají v úmyslu nám
přijít na pomoc.Sovětskýsvaz mu vůbecneodpověděl
na jeho žadonění. Jak už jsem napsal, byli jsme v té
chvíli nejopuštěnějším národem s nej-
propletenějšímispojeneckýmismlou-
Va m i.
• OsudPolska nám pozdějiukázal, jakou cenu mě
la spojeneckápomocFrancie a Anglie.Bylo-liPolsko
zlikvidovánov 17 dnech, pak Československobývalo
by bylo smeteno v jediném týdnu. Z Čech na východ
neustoupila ani myš. Se všech stran obklíčenav pros
toru Českomoravskévysočiny,byla by milionováčes
ká armáda kapitulovala. Z Prahy, Plzně, Brna a Mo
ravské Ostravy zbyly jen trosky.

My vojáci při štábech jsme se smutně usmívali,
když z pohraničí v oněch dnech přicházelavolání, že
tu a tam obranná čára nebyla přímona hranici. „Kdy
byste chudáci věděli, že bude vyklizeno celé území
obývané Čechy, to byste se jinak tvářili,*říkali jsme
gi v duchu. Tehdy jsme cítili už nesmyslnost celénaší
politické stavby, šílenostprotiněmeckéhoštvaní a čes
kého velikášství,Ještě než se rozhovořily zbraně, Be
neš se svými politiky se na štěstí zhroutil nervově.

Myslím,že není obecněznáma skutečnost, žeBe
nešovo odstoupení požadovaliv první řadě jeho lidé,
lidé z jeho strany a jeho okolí. Mluvilio něm jako o
katastrofálním politickém bankrotáři, který má co
nejrychleji zmizet. Beneš byl posledním výhonkem
plané větve českých politiků, jež podlehla historické

romantice Palackého. Onoho Palackého, který zavi
nil ve straně staročeské smutnou serii politickýchpro
her českéhonároda ještě v Rakousku.Byla to politika
maximálních požadavků, podepřených prázdnými vi
dinami. Snad se jednou najde historik, který napíše
dějiny českých politických omylů za devadesát let
od roku 1848do 1938.

Kdyby Benešovunesmiřitelňost k Říši provázela
stejně veliká odvaha, pak dnes české země představo
valy rumiště a český národ zůstal jedním z praubo-
hých. Ono někdy bývá dobré, má-li malý národ, po
bludných cestách vedený, v osudové chvíli v čele jen
domýšlivéhozbabělce.

jak Anglie a Francie
nás zradily

dvaočitísvědcimluví:
Dr. VojtěchMastný:

Vzpomínka na Mnichov

T>yl jsem požádán o osobní vzpomínku pátému
J3 výročí Mnichovskékonference ze dne 29. září
1938.Vzpomínkana onen den jest, jak přirozeno,pro
mně, jako pro celý náš národ vzpomínkounejvýš bo
lestnou — spolu však i tragickou zkušeno
stí a varovným naučením pro vše
chny budoucí časy.

Pro mne osobně značí noc ze dne 29. na 30.
září 1938pohřbení nadějí, jež jsem skládal ve svépo
slání diplomatické,když v roce 1932nastupoval jsem
úřad vyslaneckýv Berlině.

V poslání svém neviděl jsem toliko konání úřed
ních svých povinností. Ve Spolupráci své na úkolu
zlepšení neutěšeného stavu, jenž povážlivě a vlekle
zatěžoval sousedské tehdejší styky ČSR s Říší, spa
třoval jsem konečný cíl svého života. Byl jsem si
vědom odpovědnosti svého úřadu i těžkosti svých
úkolů.

Problém vyřešení sousedského poměru malého
národa a státu s velkou a mocnou sousední Říší byl
nerozlučně spjat s vnitřními poměry v Českosloven
sku v otázce pokojného spolužití obou národů. Pro
blém tento pokládal jsem vždy za vitálni problém
existence tehdejší ČSR. Názory, jež mě vedly a jež
jsem se snažil uplatnit, jsou zjevný z mých politic
kých zpráv, jež po dobu sedmileté své činnosti vy-
slanecké v Berlině jsem do Prahy podával a jež ulo
ženy jsou v archivu bývalého ministerstva zahranič
ních věcí. Části jich uveřejněny byly v roce 1941
V- publikaci „Europäische Politik 1933—1938 im
Spiegel der Prager Akten“, vydané profesorem dr.
Fritz Berberem. Mohu se na ně odvolati.

Jak došlo Mnichovskékonferenci,je obecnězná
mo. Po velké řeči, kterou měl Vůdce a říšský kancléř
Hitler na norimberském sjezdu strany dne 12. září
1938,nemohlobýt pochybnosti,že problém česko-slo-
venský ocitá se ve vrcholné krisi. V době od 12. září



Prítomnosti

události se překotně stíhaly. Konference anglického
min. předsedy Neville Chamberlaina s Vůdcem v
Berchtesgadenu dne 16. září a opětná schůzka obou
v Godesbergudne 23. září, vedly přímo ke konferenci
čtyř velmocí, jež narychlo svolána do Mnichova na
den 29. září.

V pohnutých dramatických chvílích těchto dnů
předmnichovskýchv Praze nemaje osobně podílu na
jednáních v ministerstvu zahr. věcí, byl jsem dispo
sici případným příkazům, a o vývoji situace jsem se
běžně informoval v kabinetu zahr. ministra.

Dne 29. září ráno dostalo se mi příkazu, abych
se ihned odebral do Mnichova,kdež podle učiněného
mi sdělení má — na přání Anglie — býti přítomen
jako „pozorovatel“též zástupce Osi.republiky.Abych
zjistil přesnou povahu této funkce, navštívil jsem
pražského anglického vyslance sira Basila Newtona,
který, na základě depeše, kterou obdržel z Londýna
od Foreign Office, mě informoval, že v Mnichově
v dobu konání konference— ve smyslu přání anglic
kého — má býti přítomen zástupce Československa,
jenž by byl „dosažitelný“ (available) v případě po
třeby. Nešlo tedy o funkci pozorovatele (observer),
nýbrž toliko o pohotovost převzetí případných
sdělení.

Přítomnost na konferenci samé nepřicházela tak
to vůbec v úvahu. V posláni do Mnichovapřidružen
mi byl s předměty konference Mnichovskéobezná
mený referent z ministerstva zahraničních věcí, leg.
rada dr. Hubert Masařík.

Po třetí hodině odpolednízvláštním letadlem od
letěli jsme společněs leg. radou Masaříkem do Mni
chova, kdež po příletu asi o y25. hodině odpolední
odjeli jsme ihned, v průvodu očekávajících nás říš
ských funkcionářů do hotelu Regina, v němž ubyto
vána byla již anglickádelegacea kdež přikázány nám
byly dva appartementy.

Konference Mnichovská konala se v budově
Vůdcovadomu a byla zahájena již před naším příle
tem. (Delegace francouzská, jak jsme hned zvěděli,
ubytována byla v hotelu Vier Jahreszeiten.)

Pozval jsem ihned do hotelu čsl. gener, konsula
dr. Zieglera a pokusil se o telefonické spojení s anglickým a francouzským velvyslancem,kteří však
oba byli v tu dobu na konferenci. Navštívil mě však
hned sekretář anglickéhovelvyslanectvíKerk Patrick,
jenž mě zpravil, že schůze ve Vůdcovědomě byla zahájena již o 12.45hod. a to důvěrnou konferencí, jíž
se účastnili osobně toliko Vůdce, Duce a.ministerští
předsedovéChamberlaina Daladier, kteří sami roko
vali až do tří hodin. Po obědovépřestávce — o půl
páté odp. byla konference znovu zahájena a to již
za účasti celých delegací všech čtyř velmocí. Na
vlastním jednání účastnili se — podlezpráv Patricko-
vých — za Německo říšský zahraniční ministr vonRibbentrop s nejvyššími funkcionáři zahraničního
úřadu. Kromě vlastních projednatelů byli konferenci
přítomni i generál polní maršál Göring a president
tajné státní rady baron Neurath, za Angliisir Horace
Wilson, šéf sekretariátu Chamberlainova a jiných
několik úředníků z Foreign Office, mezi nimi i mr.Ashton Gwatkin, jenž byl spolupracovníkem lorda
Runcimanaza pražské jeho mise a dobřeznám mému
spoludelegátuleg. radovi Masaříkpvi.

Za Francii přítomen byl na konferenci s min.
předsedou Daladierem gen. sekretář franc, zahraň.

.ministerstva Léger a šéf evropské sekce Quai
ďOrsay Rochat. S Mussolinimdostavil se do Mnicho
va zahr. ministr hrabě Ciano a početná suita. Pří
tomni konferenci ve Vůdcově domě byli též velvy
slanci francouzský Francois Poncet, anglický sir Ne
ville Henderson a italský Attolico.

O průběhu konference sděliti mohl Kerk Patrick
jen zprávy pro Csl. neutěšené s tím, že konference
podle úmyslu vedoucíchúčastníků má býti rozhodně
skončena, třeba i v pozdníchhodinách, ještě týž den.

O 7. hodině večerní, kdy konferenční jednání byla
stále ještě v proudu, navštívilnás v hotelu mr. Ashton
Gwatkin. I jeho zprávy byly pro nás smutné a výkla
dy naše bezúspěšné.

O 8. hodině večerní nastala nová přestávka kon
ference a pokračování v jednání ustanoveno znovu
na 10. hodinu večerní. Za této pausy dostavil se

nám, provázen mr. Gwatkinem, sir Horace Wilson,
jenž informoval nás o zásadně již dohodnutých hlav
ních rysech územních změn. Seznali jsme, že Anglie

změnám těm zaujala již stanovisko kladné a nebylo
již možno neviděti, že jakékoli naše sebe horlivější
pokusy či námitky nepovedou čili. Tím méně, že
mr. Gwatkin s důrazem nás upozornil,že naznače
ným úpravám hranic ani Francie nečiní již námitek.

Konference o 10. hodině znovuse sešla a po opět
ném více než dvouhodinnémtrvání dospěla jednání

podpisudohodyo půl jedné hodiněnoční.
Bylo půl druhé v noci, když — po návratu angl.

delegace z Vůdcova domu do hotelu — pozván jsem
byl, společněs leg. radou Masaříkemdo salonuappar-
tementu Chamberlainova, kdež shromážděni byli již
s ministerským předsedou anglickým, francouzský
min. předseda Daladier, sir Horace Wilson, Léger
a Gwatkin.

Mr. Chamberlain, zřejmě velmi unavený téměř
devítihodinovýmtrváním konference, promluvil úvo
dem několik vět o konferenci s ujištěním, že se snažil
o výsledek pro Csl. co možno příznivý. Odevzdalmi
poté exemplář Dohody čtyř velmocí, jímž usneseno
odloučeníSudetska.od CSR. Požádal mne, abych Do
hodu nahlas přečetl. Učinil jsem tak. jednotlivým
článkůmDohodyžádali jsme objasnění jich významu.

Na konec sdělil mr. Chamberlain, že hned odpo
ledne téhož dne, 30. září. o 5. hodině odpol. koná se
v Berlině první zasedání mezinárodního komitétu,
jemuž má býti svěřeno provedení Dohody a jehož,
spolu se zástupci čtyř velmocísmluvních účastniti se
má též československýdelegát.

Prohlásil jsem, že z rukou Chamberlainovýchpře
vzatou Dohodu odevzdámhned po příletu do Prahy
presidentů republiky zaujetí stanoviska a odpovědi.
Načež mr. Chamberlain stručně mi odvětil, že — ni
jaká odpověď se nečeká. Chvíle na výsost trapná a
truchlivá! Opustili jsme místnost asi o 2. hodině
noční — a o 6. hodině ranní vraceli jsme se letadlem
do Prahy. Hned z ruzyňského letiště odebral jsem se

ministru zahraničních věcí a poté presidentu re
publiky podati referát.

Zatím však již o výsledku konference a textu
MnichovskéDohody, časně ráno o 5. hodině, zprave
no bylo ministerstvo zahraničních věcí pražským ně
meckým vyslanectvím.

Tak skončila se Mnichovská konference. V e
chvílích osudových bylijsme sami!

Praha 26. IX. 43.



Přítomnost

Dr. Hubert Ma s a ř í :

Hrstka dojmů z konference

mnichovské

"TTpřívalu velkých událostí posledních let stěží si
V uvědomíme,že dnešního dne uplynulo již pět let
od konference v Mnichově— a přece i dnes stojí za
to připomenoutsi znovu její průběh. Bylo to ve stře
du dne 28. září 1938,kdy došlodo Prahy vyzvání teh
dejšího anglickéhoministerského předsedy Chamber-
laina, aby pražská vláda vyslala do Mnichovasvé zá
stupce, kteří by ovšem byli jen disposici anglické
delegaci. Volba padla na dr. Mastného, tehdejšího
vyslance v Berlině, a na mne — to mi dává možnost
vyvolat si-zcela živě celé ovzduší konference, zachy
cené ostatně bezprostředně po jejím skončení v zá
pise, jenž prošel také tiskem.

Ve čtvrtek dne 29. září 1938ve tři hodiny odpo
ledne odletěli jsme z ruzyňského letiště. Za necelépůl
druhé hodiny byli jsme již v Mnichově,kde jsme byli
odvedeni do hotelu Regina, sídla anglické delegace.
Konference,která se konala v nádherném domě Vůd
cově,byla již v proudu, takže jsem jen s velkounáma
hou dostal telefonní spojení napřed s Rochatem, čle
nem francouzské delegace, a pák s Asthon Gwatki-
nem, delegátemanglickým,jenž mi řekl, že musí hned
se mnou mluvit. V 7 hod. večer sešel jsem se s ním
v jeho pokoji v našem hotelu. Rozechvělýa znervos-
nělý Gwatkin mluvilmálo a nepříliš souvisle,i to však
stačilo, abych nabyl přesvědčení, že o nás bylo již
vlastně rozhodnuto před naším příchodem. Za malou
chvíli odjel zase do konference, slíbiv jen, že při prvé
možné přestávce nás zase zavolají. Asi v deset hodin
večer zavolal skutečně Gwatkin vyslance dr. Mast
ného a mne do pokoje druhého člena anglické delega
ce sira Horace Wilsöna, kde tento nejsušším tónem
nám vysvětlilz příkazu Chamberlainovaobrysy nové
ho plánu a předal nám mapu se zakreslenými kraji,
které měly být hned obsazeny.Wilsonovochovánívů
či nám naplnilo mne jen hořkostí a odporem. Když
odešel Wilson,zůstali jsme ještě chvíli s Gwatkinem,
jenž se snažil zachovati alespoň společenskéformy,
Kdyžznovupodtrhoval potížejednání pro Anglii,pro
hlásil slavnostně na naše námitky: „Kdybyste to ne
přijali, tak to prostě znamená, že si to budete vyřizo
vat jedině sami. Francouzi použijí snad hezčíchfrází,
ale věřte mi, jsou naprosto zajedno s námi a budou
se prostě desinteresovat na vašem osudu.“— Z obou
«rozmluvnám bylo jasno, že Vůdce ovládal suverén
ně konferenci. Kdežto však Mussolini byl při kon
ferenci rovnocenným partnerem, Francie vypadla
již tehdy z velmocenskérole, pozbyla vlastní vůle a
jednala již jen jako nástroj Londýna.

Pak nastaly pro nás chvíle a hodiny dlouhého a
trapného čekání. Teprve v půl druhé v noci dal nás
Chamberlain zavolat do svého konferenčního pokoje,
kde mimo něj byl tehdejší francouzský ministerský
předseda Daladier s druhým francouzskýmdelegátem
Légerem, sir Horace Wilson a Gwatkin. Jak to stojí
v mém zápise: „Nálada tíživá, chvíle rozsudku —Francouzi zřejmě zaraženi a vědomisi toho, co dnešek
znamená pro prestiž Francie.“ Chamberlain pronesl
jen pár slov úvodem dohodě velmocí,jejíž text dal
nahlas přečisti vyslanci Mastnému. Mé osobní pocity

byly v této chvíli zcela jasné — zástupci Anglie a
Francie chtěli si tuto pro ně krajně nepříjemnou pro
ceduru s námi zkrátit na nejmenší možnoumíru, tře
bas za cenu bezohlednosti a beztaktnosti, předseda
Chamberlain ostatně nezakrytým zíváním dával do
statečně najevo svoji touhu, aby už s námi byl konec.
Nakonec jsme položiliFrancouzům otázku, zda od nás
čekají aspoň formální vyjádření dohodě— Daladier
v rozpacích neodpovídala Léger to vyřídil suchou po
známkou, že na žádnou naši odpověďči vyjádření již
nečekají, že to považujíza samozřejměpřijato. Ocituji
konec zápisu: „Situace v pokoji Chamberlainově se
stávala zřejmě tíživoupro všechnypřítomné, nám by
lo dostatečně brutálně, a to dokonce Francouzem vy
světleno, že je to rozsudek bez odvolání.Chamberlain
dával zřetelně najevo svoji únavu, text byl přečten,
nám předána mapa, my se rozloučilia šli. Českoslo
venská republika z roku 1918přestala existovat.“

Po návratu do mého pokoje jsme našli šifrovaný
telegram z Prahy — když šifréru začala vycházet slo
va instrukce o neústupnosti, nepřemohl jsem se a za
razil další práci hořkým úsměvem se slovy: „Praha
nemá zdání o tom, jak rychle jsme byli Anglií a Fran
cií vyřízeni.“Od této noci, kdykolivmi hlavou prolét
ne vzpomínka na Mnichov,tu před svým zrakem vi
dím vždy stejný obraz a stejnou scénu — mlčící Da
ladier, rudý ve tváři se sklopenou hlavou, zívající
Chamberlain a Léger, jak opakuje — ne, nic už od
vás nečekáme ...

Tak se zachovali českému národu dne 29. září
1938 tehdejší jeho spojenci...

(VysílánorozhlasemČechy—Morava
dne29.IX.1943.)

Protektorát

Prof. dr. JaroslavKrejčí, předsedavlády:

Zřízení Německého státního

ministerstva pro Čechy a Moravu

T) očátkem měsíce září tohoto roku byla uveřejněna
iľ v denním tisku zpráva o zřízení Německého
státního ministerstva pro Cechy a Moravu.

Je pochopitelno,že tato skutečnost vzbudilazájem
veřejnosti a byla předmětem různých výkladů, úvah
a dohadů. Při tom se vynořila v mysli mnohého čes
kého člověka též otázka, jaký je poměr tohoto opa
tření dosavadnístruktuře Protektorátu a jeho auto
nomie, a zvláště pak, nedoznala-lisnad uvedeným o-
patřením tato autonomie změny.

Ze znění výnosu Vůdcova o Německém státním
ministru pro Cechy a Moravu ze dne 20. srpna 1943
(uveřejněnéhov říšském zákoníkuna str. 527), jakož
i z obsahu prováděcích opatření němu vydaných
vyplývá jednoznačně, že každá domněnka o omezení
Protektorátu a jeho autonomie nemá nejmenšího
opodstatnění a že instituce Protektorátu a práva
autonomní vlády i jiných protektorátních orgánů zů
stávají novouúpravou naprosto nedotčeny.

V podrobnostech uvádíme tomu toto:
Vůdcovýmvýnosem o zřízení Protektorátu Cechy



Prítomnosti

a Morava ze dne 16. března 1939 bylo stanoveno, že
tento Protektorát je autonomní a spravuje se sám,
při čemžvykonává svá výsostná práva, ná^žející mu
v rámci Protektorátu, ve shodě s politickými, vojen
skými a hospodářskými potřebami Říše. Tato výsost
ná práva jsou vykonávána vlastními orgány a vlast
ními úřady s vlastnímiúředníky. Protektorát má svou
vládu a hlava autonomní správy Protektorátu (státní
president) požívá ochrany a čestných práv hlavy
státu.

Jako zastánce říšských zájmů v Protektorátu byl
jmenovánŘíšský protektor, který jako zástupceVůd
cův a zmocněnecříšské vlády má za úkolpečovat, aby
bylo dbáno politickýchsměrnicVůdcových.Říšskému
protektorovi přísluší jednak zastupováníVůdcejakož
to hlavy Říše, jejíž je Protektorát součástí, jednak
vedení vládních záležitostí, zahrnujících ochranu říš
ských zájmů v Protektorátu.

obstarávání agend příslušejícíchŘíšskému pro
tektorovi byl zřízen Úřad říšského protektora v Če
chách a na Moravě, jehož vnitřní rozčlenění bylo
upravenopříslušnýminařízenímiŘíšskéhoprotektora.

Prvním spolupracovníkemŘíšskéhoprotektora byl
státní sekretář, o němž bylo výslovně stanoveno, že
je všeobecným (stálým) zástupcem Říšského protek
tora.

Je tedy na území Protektorátu Čechy a Morava
jednak autonomní správa, která s výše uvedenými
omezenímivykonává svá výsostná práva, náležejícíjí
v rámci Protektorátu, jednak je tu jako zastánce říš
ských zájmů zástupce Vůdcův a zmocněnec říšské
vlády Říšský protektor, který má výkonu úkolů je
mu svěřených ruce Úřad říšskéhoprotektora.

Jde nyní o to, co bylo na vylíčenémstavu změně
no výnosem Vůdcovýmze dne 20. srpna 1943 o Ně
meckém státním ministru pro Čechy a Moravu a
opatřeními,učiněnými jeho provedení,a zvláštěpak
bylo-lipři tom jakkoliv dotčenoprávní postaveníPro
tektorátu a jeho autonomie.

A tu sluší především zdůraznit, že uvedeným vý
nosem bylo stanoveno, že Státnímu sekretáři u Říš
ského protektora v Čechách a na Moravě — který
byl, jak již uvedeno, prvním spolupracovníkemŘíš
ského protektora jako jeho všeobecný(stálý) zástup
ce — přísluší napříště úřední označení „Německý
státní ministr pro Čechy a Moravu“.

Podle prováděcího opatření tomuto výnosů vy
daného je Říšský protektor v Protektorátě zástupcem
Vůdce jakožto hlavy Říše. Přísluší mu proto zvláště
potvrzování členů protektorátní vlády, jmenování a
propouštění německých úředníků v Protektorátě a
překládání jich do výslužby,jakož i výkon práva udí
let milost a nařizovat potlačení trestního řízení s vy
loučenímvěcí spadajících do oboru soudnictvívojen
ského a soudnictví ýý a policie.

Naproti tomu vládní záležitosti,zahrnující ochra
nu říšských zájmů v Protektorátě, spolu s úkoly a
oprávněními, vyplývajícímipo té stránce z výnosu o
zřízení Protektorátu Čechy a Morava a ostatních pří
slušných předpisů, vede Německý státní ministr pro
Čechy a Moravu, který též zastupuje Říšského pro
tektora v případě jeho zaneprázdnění.

Pro obstarávání agend příslušejícíchNěmeckému
státnímu ministru bylo zřízeno „Německéstátní mi
nisterstvo pro Čechy a Moravu“ („DeutschesStaats
ministerium für Böhmen und Mähren“), kdežto Říš

ský protektor má ruce pro zpracování svých úřed-i
nich záležitostí „Kancelář říšského protektora v Če-<
chách a na Moravě“ (Büro des Reichsprotektors ia
Böhmen und Mähren“).

Je tedy zřejmé, že nová úprava se týká jen orga-
nisace a příslušnosti nejvyšších říšských orgánů v:
Protektorátu, níž byl položenzáklad předcházejícím;
vývojem. Určité úkoly a oprávnění Říšského protek
tora, a to vedení vládních záležitostí, zahrnujících
ochranu říšských zájmů v Protektorátě, příslušejí ny
ní přímo Německému státnímu ministru pro Čechy
a Moravu,který je vykonává ve vlastní odpovědnosti.
S druhé strany příslušné vztahy protektorátní vlády
a ostatních protektorátních orgánů, resp. jejich po
vinnosti vůči Říšskému protektorovi trvají nyní ja
kožto přímé vztahy, resp. povinnostivůčiNěmeckému
státnímu ministrovi pro Čechya Moravu.Obsah uve
dených úkolů a oprávnění, právě tak jako obsah uve
dených vztahů a povinností zůstává však nezměněn,

Z toho všeho tedy plyne, že nová úprava, prove
dená výnosemVůdceze dne 20. srpna 1943o Němec
kém státním ministru pro Čechy a Moravu a prová
děcími opatřeními tomuto výnosu vydanými nikte
rak se nedotkla právního postavení Protektorátu a
jgho autonomie, nýbrž má na zřeteli jen další orga-
mcké vybudovánínejvyššíchříšských orgánů, povola
ných ochraně zájmů Říše v Protektorátu. Postavení
Protektorátu jako autonomní jednotky v rámci Říše
i postavení protektorátní vlády a ostatních protek
torátních orgánů zůstává novou úpravou nedotčeno.

před novou
zradou

Emigrantská zeď nářků

Leckterýhazardér s osudemnašeho národa
očekává,že ze západunebovýchoduvzejdespása
pro náš národ. Jak to ale vypadá s nadějemiv
mocnosti,evropsképůdě cizí, nejlépe ukazuješ
článek,který nedávnovyšel v Americea je na
psán nikolijen ledajakýmžurnalistou,nýbrž mu
žem zraléhoúsudkua politickéváhy.

Ženeva 21. srpna. „Chudí příbuzní spojenců“,nazval
GeorgeCreel,Wilsonůvtiskovýšéf v první světovéválce a
kdysi zavilý protivník Rooseveltův,svůj poučný článek v
„Collier“z 21. srpna, ilustrovanývysokýmmřížovímBílého
domu v pozadís průčelím palácepresidentova.Na prostran
ství před vysokou mříží posedávají na skládacích židlích,
oděniv cylindrech,monoklích,v žaketech a proužkovaných
kalhotách šéfové emigrantských vlád jako před nějakou
zdí nářků; s touhouv srdcíchnakukují dovnitř,hrají karty,
klímají, spí nebo v zoufalství vyřezávají kousek dřeva.
Creel je do posledníhouvádí podle zemí: zástupci Belgie,
Lucemburska,Norska,Holandska,Česko-Slovenska,Jugosla
vie a Řecka.Všechnykromě malého Lucemburskapovýšily
své zástupce ve Washingtonu na vyslance, ale ani to ne
zlepšilojejich ustavení či nesplnilo jejich závazky. Změna
nastala, říká Creel, a to 1. července 1942,když se v Bílém
domě shromáždili diplomaté v cylindrech, aby podepsali
prohlášeníSpojenýchnárodů. Všichnijen zářili, že jsou ted’
rovnoprávnýmispolečníkyvelkéhopodniku,neboť co jiného
by mohlo jinak výraz Spojenénárody znamenat.Jaká změ
na! Od tohoto dne však nebyli už zváni. Postavení emi
grantských vlád kleslo tak hluboko,že dennípříchod listo
noše představuje jediné spojení s vládou USA
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Přibude-li Churchill „při jedné ze svých pravidelných
cest obchodníhoagenta“ do Washingtonu,pak všichni emi-
grantští vyslanci horem pádem uhánějí s novými nadějemi

Bílémudomu,nedostanouse však nikdy dále než vysoké
mříži, jež uzavírá sad, a pak stojí před branou za větru
i deště, v žhoucím vedru, a jakmile první novinář opustí
Bílý dům, vrhnou se němu a zasypávají ho žalostnými
otázkami: Prosím, řekněte nám, na čem jsme se dohodli,
jaké jsou naše plány? Jsou-li pak už docela deprimováni,
tahají z kapes opisyAtlantickécharty a kochajíse krásnýrni
slovy: „Velká Britannie a USA si nepřejí žádných terito
riálních změn, které nesouhlasí s vlastní... s vlastní vůlí
dotyčných,národů První otřes se dostavil,když Churchill
chladně prohlásil, že nebude trpěti likvidaci britského im
peria. Jak se to kryje s ujednáním v Atlantické chartě?

Daleko horší však bylo Stalinovoprohlášení,že přivtělí
Rusku Polsko, Baltické státy a snad i Finsko. To byla

těžká rána pro chudičké zástupce východní Evropy. Co
zbude z Bulharska,Řecka,Maďarska, Jugoslávie?Nevezme
si snad Stalin všecko,včetně Dodekanesu?Sami Češi,kteří
požadovaliPodkarpatskou Rus, znervosněli,neboť se jich"
zmocnila obava, že strýček Stalin ve své lásce cizím
národům přijme nyní i PodkarpatskouRus na svá prsa.

Mluví-li člověk s kterýmkoliv zástupcem dunajského,
balkánského nebo baltického státu, říká Creel, pak hned
pozná, že jejich hrůza před Hitlerem není věru větší než
strach před Stalinem. Všichni se obávají, že se stanou tra
banty nebo dokoncepoddanými Sovětské unie, místo aby
z nich byli rovnoprávní „Spojení národové“! Stalin sice
uzavřel v roce 1939pakt s Polskem,ale když Německovpo
chodovalodo Polska s jedné strany, vytáhl Stalin se strany
druhé. A jak může Stalin slučovati své současnénároky se
slavnostní dohodou v 1941,kterou se tehdy vzdal zájmů
na veškerá polská území?

Emigrantštídiplomaté nerozumějítaké Rooseveltověpo-:
litice vůči Stalinovi.Ústupky a dočasnáúslužnost jsou sla
bými zbraněmi proti brutálnímu realismu vlády v Kremlu,
která ústupnostpovažujeza slabost.Kde by bylo sov.Rusko
bez dodávek USA? Proč má tedy vždy jen jedna strana
wzavíratikoncese,zejménavydávají-lise tím všancvšechny
zástavy?Proč někomupodávatmalík, když chcehned celou
ruku?

Také zástupci Norska, Holandska a Lucemburska jsou
zarmouceni, přestože nemají se Stalinovýmipožadavky co
dělat. Ale neptají se: je-li roztrhána část Atlantické charty,
kdo ručí za zbytek?Můženěkdo rozbít vejce jen na polovic?

Rozhořčenijsou též na severoamerickýválečný zpravo
dajský úřad, protoževysílá do Evropy na krátkých vlnách
zprávy,které jsou jimi všemioznačoványza nevhodné,myl
né a tendenční.

Poláci naříkají nadto, že v „polskéhodince“ se používá
rukopisů muže, který žil patnáct let v Paříži a stýkal se
pouze s francouzskýmiradikály a zastupovalvšechno jiné,
jen ne národnostní stanovisko Polska. Jugoslávci se zase
zlobí, že do jejich časopisu, určeného pro domovinu,píše
„rusofilský komunista“, jenž si drze přivlastnil jméno čer
nohorskéhovlastence Tita. Holanďané si stěžují,že vysílání
do Východní Holandské Indie obstarávají tři osoby, které
by holandská vláda měla vlastně zatknout, neboť jeden
z nich je desertérem a druzí dva zběhli z holandskýchlodí
do USA. Maďaři se rozčilují, že hlasatel pro Maďarsko je
Cech. Ještě divočejší je skupina pracujících pro svobodné
Rakousko,protože za ni mluví jistý Julius Deutsch. Tento
Deutsch vedl proti nim komunistickourevoltu v roce 1934
a po svém útěku sloužilu komunistů ve Španělsku.Uváží
me-li, končí Creel, že příslušníci těchto malých národů bo
jují pro věc Spojených národů na zemi, ve vzduchu i navodě, a že dále asi jeden milion mužů z těchto národů pracuje ve zbrojařském průmyslu Anglie a USA, bylo by žá
doucí, aby Roosevelt alespoň jednou pozval některého
z těchto vyslanců, nebo kdyby s ním Elmer Davis ztratil
.aspoň pár vlídnýchslov.

odstrašující příklad

Emanuel V a j t a u e r:

Přesolená polévka

ěkteří naši romantikové jsou tak přesvědčeni o tom,
jak se bude opakovat ještě letos německý 9. listopad

z roku 1918,že se jim může hlava rozkočit přemýšlením,
kterak uspíšit tuto očekávanou událost a získat si ještě
v poslední chvíli ostruhy. Události v Itálii jsou ledovou
sprchou na jejich horké hlavy. Tam byla zdánlivá příleži
tost „uspíšili konec“ nejméně o dva měsíce. Přes půl mi
lionu ozbrojených Italů bylo určeno tomu. aby uvnitř
evropsképevnostiprovedli sabotáž neslýchanéhodosud roz
měru. A to žádnou sabotáž s nějakou tou ušetřenou svíč
kou dynamitu nebo s rezavělým revolverem, v posledním
okamžiku ze země vykopaným, nýbrž s tisíci a tisíci těž
kými děly, bombardéry a stíhačkami, s nesčíslnýmpočtem
kulometů, s moderními bunkry a pevnostmi v týle němec
kého vojska vybudovanýmia plně vlastní silou obsazenými
a s oddíly zákopníků, vojenské sabotáži zvlášť vycviče
nými. Tolik toho bylo nahromaděno, že výbuch zkázy a
ničení se měl roztrhnout jako náhle procitlá sopka a svým
ohněm a všespalující lávou otřásli celou evropskou pev
ninou. V Anglii a v Americe se už dívali kukátky své ne
trpělivosti, jak se evropská pevnina začne potápět. Ale ne
dočkali se. Bleskurychlýmzásahem bylo půl milionu sabo
térů zaskočenoa odzbrojenoa očekávanývýbuch sopky se
omezilna výbuch několika nevinnýchdětských žabek.

Němci dokázali světu, jak daleko jsou od chvíle, kdy
mohou jim zasazovat„rány z milosti“ i slaboši. Získávat si
ostruhy v této chvíli znamenáhrát si s nebezpečnýmohněm.

Při tom nelze podceňovat nebezpečnostchvíle, v které
Evropa byla.-Správně napsal říšský ministr dr. Goebbels:
„MyNěmcijsme kráčeli v těchto dnech po úzké stezce nad
propastí.“ Dokázalivšak, že jsou v nich stále ony síly, kte
ré jim daly v prvních letech války ona úžasná a nepřed
stavitelná vítězství, jakými bylo na příklad bleskurychlé
obsazení Norska před očima anglické mocnosti, vybavené
tehdy nejsilnějším loďstvem válečným na světě, nebo ob
sazení Francie, chráněné pevnostní linií, považovanouvše
obecně za nedobytnou. Těžký letošní ústupový boj na Vý
chodě mohl vnukat povrchním pozorovatelům dojem, že
původní úderné síly Německa jsou stráveny a že opotřebo
vávající boj na Východě je diktován nikoli rozumnou
zdrženlivostía promyšlenouúsporou sil pozdějšímakcím,
nýbrž vědomím slabosti a postupujícího umdlévání sil.
Proto bleskovýúder v Itálii působil na celý svět jako zje
vení mohutné a pro budoucnost stále utajované síly, zje
vení neočekávanéa ohromující.A zastihlo také Angličany
a Američany naprosto nepřipravené. Bylo o to větším či
nem, že současně ani na okamžik nepolevily tvrdé rány
obranné na Východě.Bylo nejen v několika hodináchzma
řeno vybuchnutí připravované sopky sabotáže, ale na sa-
mém kraji Italie zastavena vojenská procházka Anglo-
Američanůnapříč Itálií až Alpám, na kterou se po čtyři
leta Angličané usilovněpřipravovali.

Možno proto považovat za vyhranou rozhodující bitvu
tohoto roku události, které se zběhly mezi okamžikem,kdy
Badogliorozhlasem národu oznámil, že kapituluje a mezi
chvílí,kdy italský voják odevzdalposlednípušku do rukou
vojáka německého.Mezi těmito dvěma okamžiky se ode
hrálo dramatické obsazení Říma německými armádami,
vzrušující dobrodružstvíDucehovysvobozeníz velehorské-
ho žaláře a dočasné uzavření vyloděných sil angloameric
kých v pasti salernské. Byly to hodiny rozhodující bitvy
proto, že v nich byl pohřben hlavní a po leta připravovaný
manévr, kterým mělo býti ještě letos sraženo na kolena
Německo.Jasně toto očekáváníprozradil americký ministr
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financí Morgenthau,když prohlásil, jak Američané čekali,
že Badogliovoukapitulací je válka prakticky vyhrána a že
pádem Italie se zároveňdo propasti strhuje Německo,tak
že každý jednal jako by do vánocměl být konec.Strategie
„spojenců“,spíše politická než vojenská, záležela v tom,
vyvrátit a rozleptat nejslabšímísto Osy.Jednali přesně po
dle zásady,že válka je pokračovánímdiplomaciea diplo
macie pokračováním, případně doprovodem války. Italie
slibovala být lehkým vítězstvímpředevšímdiplomatickým,
při kterém se ušetří vojenské síly jiným účelům. Do
služeb tohoto vítězství politickéhona bojišti válečném dali
všechno,co měli. Dnes, když byla karta vynesena, lze si
vysvětlit mnoho z jejich tajných náznaků, z cest jejich
diplomatů, ze sebedůvěry a nezlomnéhooptimismu,jejich
propagandy, a v neposlední řadě z ruchu na konferenci
quebecké,jež skončila slibem dalších konferencí. A lze si
také vysvětlit, proč Churchill přesedával se židle na židli
v Bílémdomě a čekal netrpělivě na zprávy ve Washingto-
ně. Dočkal se jich a jsou ovšem takové, že jen jedno jeho
opatření se ukázalo rozumné — to, že zůstal v Americe,
aby se mohl zase hned radit. A radit měl se věru o čem.
Šlo o to, co dělat, když hlavní manévr pro ukončeníválky
selhal. Italie byla poslední politická spekulace,při kte
ré se mohlomířit na srdce nepřítele, na jeho rozlomzevnitř.
Nyní už nezbývá jiné cesty vítězství, než přímý útok.
Nechat mluvit vojáka místo diplomata. A co to znamená,
toho ukazovatelem jsou ztráty, které utrpěli Anglo-Ame-:
ričané v bitvě u Salema. Anglický generál se necíti ve
svém živlu, když za ním nestojí diplomat a svým uměním
pokrytce mu nebombardujecitovéa ideovévnitrozemí ne
přítele. Tento diplomatický pomocníkdohrál na bojištích
svou úlohu.

Neblahé dědictví v krvi

Událostmi v Itálii je armáda Evropy ovšem o půl mi
lionu vojáků slabší Ale jen zdánlivě.V podstatě je silnější
vítězstvím nad půTmilionemsabotérů. Neboť co znamenal
pro boj Evropy áž dosud voják italský, v pevných mezích
stanovil Vůdce, když řekl mimo jiné: „Z důvodů taktické
účelnosti dnes nepřítel snad to zamlčuje, budoucnostvšak
jednou zjistí, že nehledíc několika málo statečným ital
ským svazůmjako výjimkám, byla to v první řadě je
nom německá vojska, která hájila krví nejen Německou
říši, nýbrž'také ’italskou půdu.“

Zde nás to nutí historické odbočce,která se dotýká
problému pro ideologiinacionálníhosocialismuneobyčejně
důležitého.Celévěky se ptaly, jak je možné,že Ital je pra
vým opakem vojáckých ctností starého Římana, oněch
ctností, které kdyši výbudovaly první říši evropskou.Do
kud tato záhada se kryla s otázkou,co zavinilopád imperia
římského,zůstávalose dalekood pravdy. V jednom se však
všichni historikovéshodovalia to v tom, že vehkost a slá
vu Říma způsobilyvojácké vlastnosti Římana,nechceme-li
ovšem, jak praví Machiavelli („Úvahy“), věřit s Plutar-
chem a snad i s Liviem,že velikostŘíma byla spíše dílem
Štěstěny než udatnosti. Když Řím obsáhl všechny důležité
země u Středozemníhomoře a vssál do sebe jeho úžasná
bohatství, tehdy přepych a z něho pochodícírozkošnictví
rozleptaly rolnickou prostotu a mužnost jeho Catonů a
Cincinnatů.Požitky města lákaly více nežli strázně vojen
ského tábora. Tak si vysvětluje' úpadek Říma na příklad
Montesquieu.To ovšem nijak nevysvětlovalo,proč by ne
měl být Ital odvážnýdnes, kdy staletí bídy jej od rozklad
ného vlivu přepychovéhorozkošnictvídávno očistily, takže
kterýsi socialista se snažil v pravém opaku této theorii
nemužné vlastnosti dnešních Italů vysvětlit dlouhodobou
bídou a vykořisťovánímitalského lidu domácíšlechtou, jež
prý má jediná vinu na tom, že Italie není dokonce ani zemí proletářů, nýbrž pouhých lazzaronů. Historik Gibbon
a u nás jeho veršovnickývyznavač J. S. Machar připisuje
pád Říma „jedu z Judee“. Otrocká filosofieslabošství,vtě
lená do křesťanství, ovládla prý nakonechrdý Řím a jeho

tvrdý lid a rozměknuvšijej, strhla jej tím dopropasti věků.
To ovšemtaké nevysvětlovalo,proč křesťanský Ital je dnes
rozhodněhorší voják než na příklad Španěl, stejně věrný
katolicismu,nebo dokoncestejně nábožnýFrancouz. Z do»
cela jiného hlediska problém osvětlil H. St. Chamberlain.
Ten se ptal, proč degenerace vojáckých vlastností trvá v
Itálii celé tisíciletí.A vysvětlení mu tomu dalo hledisko
jedině rasové. Staří Římané byli rasa severská, jak mnoha
historiky bylo dokázáno,se všemi ctnostmi této rasy, pře
devším pak s jejím smyslem pro život kolektivní a s jejf
schopností státotvornou, jejímž doprovodným znakem jej
smysl se obětovat pro celek, tedy udatnost. Když však:
Římané vytvořili velké imperium a každému dali občan
ství a když tak všechnyrasy bez jakéhokoliomezeníse za-i
čaly mísit, tu se dostavil zjev zcela zákonný.Nižší rasy s9
svým sklonem pro požitkářství a hmotařství se rozmnožo*
valy rychleji a v nich se znenáhla všechny vlastnosti se«
verské rasy utopily. Už Montesquieuvypozorovalz dějin
císařskéhoŘíma, že legie východnípravidelně prohrávaly,
kdežto legie západní pravidelně vyhrávaly. Vysvětlovalsí
to tím, že přepych a jeho změkčilostipostupovaly od vý
chodu západu. Pro Chamberlainaod východu západu
postupovalorasové míšení a jeho neblahé důsledky. Když
se rasové míšení rozšířilo p celém impériu, bylo koned
Říma. Od té doby se obyvatelé Italie z pohromy rasového
míšení nevzpamatovali.

Toto nové osvětlení dějin, v němž případ Itala (vedle!
případu Řekave východnímimpériu Alexandrově)je hlav
ním důkazem,bylo přijato národním socialismemjako zá«
kladní pohled na historii.Míšení ras je považovánoza nej«
větší neštěstí národní, které může národ zničit na celé tisí
ciletí.A tu se ukazuje, že naše odbočkado historie a ideo
logie není vlastně odbočkou,nýbrž nutnou ilustrací dě«
jinám dneška. Němci,kteří všichni vyrostli ze studia dějin
Řecka a Říma, jako lby to byly dějiny jejich vlastní, do«
cela snadno chápou, jak heroická byla snaha Mussoliniho,
aby z národa s takovýmtoosudným dědictvím rasové de«
generaceutvořil opět vojáckýa statečný národ starých Ří
manů. A snadno omluví,že se mu to nepodařilo.Dvacet leť
vojenskéhodrillu mládeženestačínapravit to, cose žádným
drillem v podstatěnapravit nedá. To, co v krvi zkazilývě
ky, nedá se vyléčit v jednom dvacetiletí. Bude vyžadovat
generací,než se cílevědomoupolitikou rasovoupodaří zjed«
nat převahu oněm dobrým vlastnostem rasovým,které do«
sud v italské krvi dřímou. A že tu jsou, o tom není po«
chyby, jak ukazují činy jednotlivých statečných fašistů v
Habeši i za této války. V každémvěku se zachovalav Itálií
tenká slupka lidí tvrdých a statéčných, kteří působili na
celek elektricky a hnali jej udatenství. Machiavellina
rozhraní století patnáctého a šestnáctéhomluví o tom, žal
„v Itálii nescházílátka, které by se mohla dáti každá for«
ma. Zde je velká udatnost v údech, i když ne v hlavách.
Všimněte si, jak v soubojícha srážkách jednotlivců Vlaši
vynikají nejednou silou, zručností a duchem. Ale pohléd«
neme-Ii na vojsko, není po tom stopy. A vše*
ehno pocházíze slabostináčelníků“.

Ale náčelník, který v životě Italů hrál a hraje velkou
roli, se Italům jejich velkému štěstí zachoval.Duce býi
zachráněn. Bylo opravdu v Itálii ve dnech, když byl ne«
zvěstný, jako když všechna světla zhasla. Nezůstal v ni
člověk formátu náčelnického.Nová vláda fašistickási toho
byla tolik vědoma, že zůstávala v anonymitě. Lid ztratil
smysl svéhoživota a bylo proto možno,aby na čas si s ním
zahráli špinavouhru královský sobecs družinou ješitných,
chamtivýcha duševnězchátralýchstarců. V době,kdy Mus«
solini zmizelv propadlišti dějin, lid mohl v tom vidět prsť
osudu,že cesta, kterou jej vedl, se propadla.Na davy zásah
vyšší moci vždy platí. Je starou vyzkoušenoupolitickou 3
dokoncevojenskoumethodou u Číňanů,že když chtějí vál
čícího soupeře poškodit, rozhlásí o něm, že zemřel, nebo
byl zabit. Smrt, toť rozhodnutí Boží proti Muži a jeho li«
dem, i myšlenkám.Tak se to v lidu chápe. A ne nadarmo
italští sociologovéshledávají mnoho společného mezi Gí-
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liany a Italy. Ale když potom u lidí s touto mentalitou se
pojednou muž Bohem uloupený znovu objeví a to dokonce
fcaehráněn takovým způsobem téměř zázračným, jako byl
Mussolini, pak si dovedeme představit, jak jeho autorita
stoupne. Také opravdu jako když se v Itálii všechna světla
rozsvítí. Tak povzbudivě působil návrat Duceho na situaci
v zemi. Náčelník se vrátil. Co z Italů má v sobě ještě buň
ky mužnosti a vojáctví, zůstalo tím pro boj Evropy za
chráněno.

Churehillova „zásluha“ o evropskou
revoluci

S hlediska boje Evropy o sebeurčení a jednotu mají
události italské ještě řadu jiných světlých stránek.

Nejlepší ilustraci jedné z nich podávají Charvaté.
Eevoluce v Evropě, prováděná Němci, dala jim možnost
uskutečnit svoje národní tužby. Ale královský sabotér jed
notné Evropy na italském trůnu se přičinil, aby jim tato
chvíle chutnala v ústech co nejhořčeji. Už odedávna chtěl
pro svůj rod získat Dalmácii, jež je jinak celá charvátská,
a prosadil proti Charvátům, že cenné části Dalmácie se
staly součástí koruny italské. Teprve po dnešní jeho zradě
padají všechny ohledy a Charvátům se dostává, co jim prá
vem patří. Ale případ Charvátska je jen část celého pře
diva obtíží, které tento sabotér jednotné Evropy v králov
ském hermelínu upředl. Po dlouhou dobu myšlenka jed
notné Evropy byla diskreditována jeho požadavkem, aby
všechny země kolem Středomoří zůstaly pod vlivem ital
ským. Rýsovalo se tu po určitou dobu, i když všechno šlo
bez velikého úsilí vojenského se strany Italů, že po této
válce budou Evropy dvě: jedna jižní, italská, druhá severní,
pod vlivem německým. Němci věděli, jaká je to absurdnost,
ale bojovali a proto této otázce mlčeli. Znali obtíže Mus-
soliniho, který pykal za svou velkou loyálnost domu vla
dařskému a musel trpět tyto rejdy zpátečníků, kteří ne
poznali, že už nejde o uspokojování choutek imperialistic
kých, nýbrž o revoluci celé Evropy. Pádem krále a jeho
odchodem do emigrace nejsou v Evropě u moci nic než síly
evropské revoluce.

Ti, kdož rádi srovnávají tuto válku s válkou předešlou,
viděli v kapitulaci Italie obdobu kapitulace Rakousko-
Uherska. Tak jako osudný rakouský 30. říjen byl před
zvěstí německého 9. a 11. listopadu, podobně se čekalo, že
také tentokrát pád hlavního německého spojence v Evropě,
Italie, natolik zdrtí Němce, že v dohledné době rovněž ka
pitulují. Ale spekulace vyšla naprázdno. Konec „října" ital
ského neměl vzápětí osudné dny listopadové, neboť to, co
vypadalo jako kapitulace, ukázalo se jen dějinným proce
sem, který náhle v několika hodinách vrátil Itálii Evropě
naplno. Vrátil ji naplno evropské revoluci. V minulé válce
přišlo 9. listopadu o císaře Německo, tentokrát přišla o něj
Italie. Na to se omezila ona podobnost. Duce ohlásil návrat

republikánským ideálům Mazziniho. Tento návrat je kon
cem zhoubného kompromisu, který dosáhl kdysi jednoty
Italie jen za cenu, že ji poneohál na vykořisťování dy
nastickým a velkostatkářsky šlechtickým parasitům kolem
krále. Fašismus byl krokem sociální revoluci, ale nesta
čil toto zhoubné dědictví odstranit. Teprve nyní se staví
fašismus plně na půdu revoluce, na které stojí Německo,
a která je namířena jak proti vykořisťování lidu od kapi
talistů ze zámoří, tak proti vykořisťování lidu od kapitalistů
vlastních měst a venkova.

Události v Itálii měly za následek, že dosaženo jednoty,
které dosud nebylo ani v ideich, ani v prostředcích mocen
ských. Posunuly revoluci Evropy o mohutný krok dopředu.
Za to můžeme být nepřímo vděčni také Churchillovi pro
jeho „přesolenou polévku““ v Itálii. Neboť Churchill bez
děky mnoho ulehčil situaci Němcům a nám všem Evropa
nům tím, že trval na své „bezpodmínečné kapitulaci“ s tak
hnusnými podmínkami. Vědomí hanebnosti těchto podmí
nek vedlo ruce Italů mnohem ochotněji tomu, aby vzdá
vali zbraně, než by se byk> dělo, kdyby Churchill byl od

nich nechtěl nic jiného, než aby pouze opustih své spoje
nectví a vystoupili z války. V této „šťávě“, v které nechal
podle svého pověstného výroku svou oběť smažit, byla oběť
uvařena do bezvládnosti a bezzájmovosti. Rozhodně na ně
jakou ráznost proti ráznosti Němců jim už mnoho šťávy v
žilách nezbývalo.

A tak to, co mělo náladu v Německu srazit až na bod
resignace, způsobilo velký výbuch německého sebevědomí
a německé energie a vyčistilo obzory v Evropě. Světu bylo
zvěstováno, kolik víry v sebe a kolik fanatické odhodlanosti
zůstává v německém národě, který Prozřetelnost vybrala
za zachránce Evropy. Jsou to znamení na politickém nebi,
která neklamou.

věda
a

politika

Vniv. prof. dr. Rudolf W i er er :

Geopolitika Italie

Ttalie je geopoliííckým útvarem, ohraničeným se tří stran
mořem Středozemním. Jen na severu hraničí Italie

s evropským kontinentem, od něhož je oddělena mocnou,
přirozenou hradbou Alp. Proíáhlost trupu území italského
je taková, že populární srovnání s vysokou botou je dosti
případné. Poloostrovní Itálii patří jako její organická část
ostrovy Sicilie a Sardinie jakož i —přes své politické od
loučení — i Korsika a Malta. Středozemní moře je nejpři
rozenějším prostředkem, jenž pojí Itálii komunikačně, ob
chodně i politicky s ostatním světem. Námořní doprava, ry
bářství i námořní expanse Italie zde nikdy nenarážela a ne
naráží na obtíže, na něž přirozeně naráží doprava i expanse
Italie se světem záalpským. Právem mohl tedy Mussolini
říci, že Středozemni moře je pro Itálii životem (vita), zatím
co pro Anglii je pouhou cestou (via).

V rámci italských hranic pozorujeme dosti velký rozdíl
mezi Itálií severní (horní, pevninskou) a jižní i střední (dol
ní, poloostrovní a ostrovní). Italie severní skládá se z pod
hůří alpského a nížiny Pádem protékané. Půda této části je
velmi úrodná, vodní síly poměrně hojné. Poloostrovní
i ostrovní Italie je hornatá a s výjimkou pobřežní nižiny. na
západě a v Apulii málo úrodná. Podnebí Italie severní je
obdobné podnebí středoevropskému, podnebí Italie jižní
pak typicky středozemní, zatím oo střední Italie je územím
přechodním.

Eíhnieké a rasové složení obyvatelstva

Obyvatelstvo italské dnes tvoří celek národnostně i ja
zykově skoro zcela jednotný. Avšak zkoumáme-li nejen ze
vnějšek, ale zvláště duševní vlastnosti a odolnost obyvatel
stva severní a jižní Italie, nalezneme pod povrchem jednotné
kultury a spisovné řeči značné rozdíly.

Již na venek se odráží velké procento vysokých po
stav a světlých vlasů v Itálii severní od typicky středozem
ního zevnějšku Italů jižních, skoro vesměs postavou men
ších a černovlasých. Rozdíl však je zvláště ostrý, srovná-
me-li duševní kapacitu obou pododdílů italského národa.
Velcí mužové Italie pocházejí velkou většinou z Italie se
verní, přesněji řečeno z území, které zhruba leží na severo
západ od řeky Tibery. Zvláště podíl severu na vojevůd
cích a konstruktivních státnících je neúměrně vysoký. Tvůr
cové sjednocené Italie v minulém století již svým zevnějš
kem se pronikavě lišili od lidové představy o Italovi; uveď
me zde jen rusovlasého Cavoura, jenž až do smrti nemlu
vil správnou italštinou, a narezavšieho Garibaldiho s jeho
typicky langobardským jménem. Nelze v této souvislosti
zapomenouti ani na vojenské vlastnosti Italů. Každému po
zornějšímu čtenáři novin napadlo jistě, že všechny italské
oddíly, pokud se v této válce vyznamenaly tak, že byly ve-

s
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děním pochváleny, pocházejí ze severozápadní poloviny
Italie.

Tento pozoruhodný zjev si vysvetlime, přihlédneme-li
zvláště starověkým a raným středověkým dějinám ital
ským. Víme, že na vytvoření nynějšího národa italského se
zúčastnilo mnoho různorodých složek národnostních i raso
vých: na severu jest uvésti Etrusky nevyjasněného půvo
du, Kelty, Slovany, a zvláště Germány různých kmenů, ze
jména pak Langobardy, na jihu jest uvésíi Řeky a semitské
Puny a Araby, kteří steině jako na severu pozměnili slo
žení původních Italiků. Je otázkou, jak si shora uvedené
rozdíly mezi severními a jižními Italy můžeme vysvětlili. Do
nedávna bylo velmi častým zjevem, že tyto rozdíly byly
oficiální italskou liberální a dynastickou (dynastii savojské
oddanou) historiografií vysvětlovány jako pouhý rozdíl pů
sobení osvícených vladařů na severu (zvláště z rodu Savoy-
ského, nanejvýše ještě z toskánské větve rodiny Lotrinsko-
Habsburské) a tmářských vladařů středu a jihu — ať již
měli na mysli papeže či

.
španělské vladaře nebo neapolské

Bourbony. Toto vysvětlení však neobstojí. Nesmíme zapo-
minati, že i na severu nebyli vladaři špatní výjimkou a na
opak, že i jih měl nesporně doby vlády dobrých panovní
ků. Rozdíl světových názorů naprosto nevysvětluje tyto
skutečnosti, celá Italie je katolická a proudy osvícenské po
případě v pozdější době individualistické a liberální byly
silné i na jihu a byly i zde podporovány dočasně i shora
(ministr Tanucci v Neapolskú v 18. stol.).

Dále můžeme pozorovali,• že si i vedení Italie uvědomo
valo slabší státotvorné a vojenské kvality jižních Italů. Již
r. 1861uvedený geniálni státník Cavour na smrtelném loži
naříká na jižní Italy. Nedlouho potom v r. 1866 pozoruje
me skutečnost, které si dosud žádný nepovšiml: ve válce
proti Rakousku postavila Italie dvě oddělené armády skoro
stejně silné. Současníci vytýkali italskému vedení slabost,
ba zradu, a to proto, že nespojilo obě skupiny v jednu a že
dalo skupině druhé, složené ze Středoitalů a Jihoifalů
rozkaz, aby místo přímého útoku hledělo rakouskou
armádu obejít. Tak došlo porážce u Cusfozzy, v níž skoro
polovina italské armády se boje nezúčastnila. Je jasno, že
italské vedení (generál Lamarmora) zřejmě úmyslně při
dělilo jihpitalské armádě úkol méně důležitý, ale více od
povídající jejím kvalitám vojenským. V době nejnovější
pak vidíme, že na italském jihu se velmi lehce a rychle ší
řily rozvratné, ba přímo anarchistické směry politické. V sou
časné době konečně vidíme, že jihoitalská, hlavně sicilská
vojska svou vojenskou slabostí dala nepřímý podnět do
časnému odstranění tvůrce moderního imperia italského,
Duceho, Benita Mussoliniho. Naproti tomu bije do očí ne
sporně severoitalský původ fašismu. Tyto rozdíly mezi jihem
a severem moderní doba se svým průmyslovým rozmachem
na severu mohla sice podtrhnouti, nemohla je však sama
vytvorili ryze hospodářskými předpoklady. Tyto rozdíly si
nejlépe vysvětlíme, chápeme-li správně význam rasové
složky. Silný podíl zvláště germánské složky v severoital
ské části národa je nesporný a jeví se navenek jak v ze
vnějšku obyvatelstva, tak i v některých jménech krajin
(Lombardie) i osob.

Sjednocení Italie

Po napoleonských válkách byla Italie po dočasném, byť
i neúplném sjednocení znovu rozdělena na řadu států,
ovládaných dynastiemi cizího původu (Bourboni v Neapol
skú a Parmě, savoyská dynastie francouzského původu
v Piemontu-Sardinii, Habsbursko-Lotrinská dynastie v Lom-
bardsku-Benátsku, Toskáně a Modeně). Za těchto předpokla
dů pochopitelně směřovalo národní tehdy nutně individua
listické a liberalistické hnutí jednotě Italie. Jeho ideálem
bylo sjednocení Italie v pokud možná jednotném státě, kte
rý měl pohltili všechny italské státy, čítaje v to i stát cír
kevní, v němž po r. 1815vládla hierarchie kněžská. Národní
hnutí ovšem nebylo — měřeno do hloubky sociálního slo
žení - celonárodní v moderním slova smyslu. V pravém slo

va smyslu politicky aktivní byly jen šlechta a měšťanstvo,
ledy „Signori", na rozdíl od neuvědomělého lidu. Ideálem
byla, jak výstižně zdůraznil Duce 18. září 1943,republika,
navazující na římské tradice, byl to sen vlastenců duchov
ně vedených Mazzinim. Národní hnutí arci bylo si vědomo
roztříštěnosti státně politické a v této tísni hledalo silnou
moc, která by mohla Itálii sjednotili. Praktická tíseň poli
tická nutila arci tomu, že se hledala opora v nějaké dy
nastii, po případě v nějakém panovníkovi. Když se nepo
dařila snaha získali docela rakouského císaře Františka I.
nebo jiného člena jeho rodu, stal se předmětem sympatii
savoyský princ Carlo Alberto, který arci zklamal jak při
prvních nesnázích již r. 1821,tak i později r. 1849,čímž si
vysloužil od radikálů název „re traditore" (král zrádce). Po
zději byl ideálem papež Pius IX., který arci při svém po
stavení, nutícím politické neutralitě, pochopitelně musil
tyto sympatie brzo ztratit. Na konec znovu zvítězil rod
Savoyský, již dlouhá léta poitalšíěný, ve svém represen
tantu Viktoru Emanueli II., zvaném re galantuomo (král po
ctivý) . Viktor Emanuel II. stal se takto z krále malého státu
panovníkem velmoci sjednocené Italie aspoň šestkrát tak
velké než bylo království piemontsko-sardinské.

Nové království bylo neseno liberálně orientovanými
zmíněnými vyššími třídami. Postavení dynastie bylo po
měrně slabé a to tím spise, jelikož oba nástupci Viktora
Emanuela IL, syn i nynější vnuk, se nevyrovnali svými
vlastnostmi svému dědu a otci. Dynastie byla ve velké vět
sině území italských (kromě Piemontu, Sardinie a konečně
i Ligurie) dynastií revolucí dosazenou, jejírnž úkolem bylo
kráčeti v duchu národního, často revolučního hnutí poli
tického. Italský liberalismus minulého století chtěl při svém
obdivu pro anglický Parlamentarismus miti v dynastii for
mální tradiční vedení bez valné moci. Moc dynastie byla
silnější jen v armádě, jejíž vyšší místa byla až dodnes za
plněna generály a admirály savoysko-francouzského půvo
du (Thaonde Revel, Fougier, Courten, Douhet, Pelloux).
Charakteristickým znakem moderní Italie byla i skutečnost,
že všeobecné hlasovací právo bylo zavedeno až r 1913,
z čehož vyplynul i další fakt, že Mussolini mezi italskými
státníky moderními byl první, jenž pocházel přímo z lidu
dosud politicky málo uvědomělého.

Hospodářský a sociální ráz

Hospodářsky je Italie dodnes státem silně zemědělským,
neboť skoro polovina obyvatelstva se živí zemědělstvím.
Italské zemědělství má ovšem těžké, místy docela velmi těž
ké podmínky rozvoje. Při silném zalidnění je zvláště oblast
Appeninská vápencoviíá a málo úrodná. tomu ještě je
v Itálii velkostatek nezdravě silně zastoupen, zvláště pak na
jihu. Reformní hospodářské snahy fašismu směřovaly přede
vším tomu ,aby byla zvýšena produkce obilná, a aby se
tím Italie osvobodila od závislosti na dovozu obilnin ze zá
moří, kterou tak těžko pociťovala v první válce světové.
Skutečně se podařilo fašistické zemědělské politice zvýšili
proti létům dvacátým výnos pšeničné produkce o 80%, vý
nos produkce kukuřice o 50%’(do r. 1938).Obdivuhodným
výkonem fašismu bylo i vysušení pontinských bažin při
ústí Tibery. Při velké faktické moci šlechty a měšťanstva
arci neměla plný úspěch snaha o rozděleni velkostatků mezi
nemajetný zemědělský lid.

Průmysl italský je dnes proti dřívější době značně roz- -
vinut po dlouholeté snaze státní politiky. Avšak snaha
o rozvoj průmyslu naráží na velmi vážný nedostatek suro
vin a pohonných látek. Nerostné bohatství Italie je více než
skrovné, Italie má nadbytek pouze rtuti, zinku a síry, nemá
však skoro vůbec měď, nikl, chrom a wolfram. tomu musí
Italie dováželi asi % své normální spotřeby železa a olova.
Jelikož pak ve starověku bohaté italské lesy byly dík ne
rozumnému kácení v dobách starších značně zmenšeny, jest
Italie v obtížné situaci, pokud se opatřování dřeva jako su
roviny pro výrobu umělých tkanin týče. Nejhorší je situace
u látek pohonných: nafta chybí skoro úplně a uhlí má
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lialie iak málo, že vlaslní iěžbou uhrazuje asi jen 17% své
potřeby Jedinou výhodou pro rozvoj průmyslu a /dopravy
je dostatek vodních sil, zvláště v Itálii severní.

-elidnění a problém obživy

lialský lid je ve svých potřebách životních ve srovnání
se Středoevropany a Západoevropany velmi skromný a má
důsledkem toho poměrně nízkou životní míru. Životní pro
stor italský však nestačí při rychlém rozmnožování národa
ani pro skromné nároky italského lidu. Italie čítala r. 1872
asi 27 milionů obyvatel, dnes čítá 46 milionů. Pro srovnám
si uvědomíme, že obyvatelstvo Francie za tutéž dobu se sko
ro nezvětšilo a zůstalo při počtu 38-42 milionů (na před
válečném území francouzském). Roční přebytek porodů nad
úmrtím je v Itálii koncem let třicátých vyšší než 400.000.
Až do první světové války nutilo hrozící přelidnění ročně
statisíce Italů vystěhování do ciziny, nejdříve do USA,
pak do Jižní Ameriky, hlavně do Brazílie a Argentiny, a
v menším, ale stálém počtu do severní Afriky. Vedení tehdy
výlučně liberálního stáru italského se s touto skutečností
smiřovalo, i když čísla vystěhovalců dosáhla povážlivých
rozměrů. Z Italie se v letech 1876-1935 vystěhovalo více
než 18milionů lidí, z nichž se jen část po získání úspor vrá
tila do vlasti. Situace se změnila po první světové válce,
kdy USA se 'uzavřely evropskému vystěhovalectví značnou
měrou a omezily zvláště přistěhovalectví z jižní a východní
Evropy jako rasově nežádoucí. Takové opatření jasně uká
zalo, jak Yankeové o stinking Italians (páchnoucích Italech,
jak říkají), přátelsky smýšlejí. tomu ještě mohli se italští
vystěhovalci v Jižní Americe uživiti po zalidnění kulturněj
šího přímoří jen ve vnitrozemí, kde se při své chudobě
často ocitali bez právní i sociální ochrany. Proto pro fašis
tické vedení Italie již koncem dvacátých let vyvstal ne
odvratný úkol : „Uživili rostoucí obyvatelstvo a to za každou
cenu."

Západní svět anglický a francouzský s malou populací
a velkými koloniálními prostory, málo zalidněnými, dával
v duchu lidového pořekadla „sytý hladovému nevěří", ra
du* Omezte porodnost a vaše nouze přestane! Takovéto rady
dávaly i vynikající osobnosti kulturního života (Bertrand
Russel, v knize: Manželství a mravnost). Maximem blahovů
le bylo pro západní svět, nabízel-li Italům možnost přijetí
v zámoří pod podmínkou naturalisace a splynutí s novým
prostředím. Je jasno, že Benito Mussolini, jenž chtěl v duchu
fašismu udělati z Italů národ rovnocenný ostatním evrop
ským velikým národům, nejen v kultuře, a tradici, ale i
v hospodářství, technice, životní míře a v opravdovém se
bevědomí, se nemohl smířili se skutečností, která Itálii dá
vala naději, ža se stane trvalým vývozcem skromné emigra
ce a domovem položebrajícího cizineckého ruchu. Bylo
třeba jiti cestou rostoucích národů, cestou vědomé expanse.

Zahraniční expanse

Státní roztříštěnost Italie, která trvala až do let 185970,
měla velmi důležitý důsledek a to, že se malé a mocensky
slabé italské státy nemohly odvážili toho, aby zabránily
Angličanům a Francouzům, aby se nezmocnili části Italie,
jako Korsiky a Malty. Dalším důsledkem roztříštění bylo po
dobně jako v Německu značné opoždění v koloniálním
vývoji. Sjednocená Italie získala r. 1881Assab, r. 1885Eri-
threu a 1887Somálské pobřeží, vesměs tropická území, která
se nehodila ke kolonisování Italy. První pokus o dobytí Ha-
beše, jejíž velehorská část se hodí ke kolonisování. ztrosko
tal r. 1896dík vrtkavosti italského parlamentního režimu a
dík francouzské podpoře, poskytované Habeši.

Později r. 1911-12 se zmocnila Italie proti Turecku po
břeží Tripolisu a Kyrenaiky a skupiny egejských ostrovů
kolem Rhodu (Dodekanes). Tripolsko a Kyrenaika arci jsou
územím velkou většinou pokrytým horkou pouští s nečet-
nými oasami hospodářsky obdělavatelnými. Kolonisací této

nové .„Libye" bylo možno prováděli jen v 'malém měřítku
a s velkým nákladem (vrtání studní !).

Světová válka positivním výsledkem Itálii značně zkla
mala. Italie získala na bývalém Rakousku velehorské území
již. Tyrol, hospodářsky málo významné, a Terst s Gorickem
a Istrií spolu s přístavy Rjekou a Zadarem. Samozřejmě byly
oba tyto přístavy státně a hospodářsky odříznuté od svého
zázemí ziskem dosti problematickým. Koloniální naděje Italie,
které se nesly získání územních ústupků od Francie a
Anglie ovládnutí jihozápadní části Malé Asie, byly zcela
zklamány přes všechna ustanovení spojeneckých úmluv
z let 1915a 1917.Naopak životní zájem Italie, jako největší
mocnosti středomořské, byl poškozen tím, že se pobřeží Sýrie
stalo mandátním územím Francie, a palestinské pobřeží man
dátem Anglie. Změna majitelů těchto pobřeží proti předvá
lečnému, hospodářsky i mocensky slabému Turecku vylu
čovala naprosto hospodářské, neřku-Ii mocenské pronikání
Italie do těchto oblastí. Poválečná doba toto koloniální roz
dělení nijak nezměnila, kromě nepatrných oprav hranic^
které zvětšily italské panství inad pouští a stepí.

Fašistická Italie byla dědictvím mírových diktátů dočas
ně vtažena do víru zmatků, který systém let 1919-20 vy
tvořil ve střední Evropě. Tím ,si vysvětlíme i italské zása
hy v Maďarsku a zvláště v bývalém Rakousku. Vliv italský
svými účinky prozrazoval'zde zcela jasně, že je

#
vlivem vel

moci geopoliticky národně, i zájmově cizí. Situace se změ
nila radikálně, když se Italie vrátila úplně svému přiro
zenému siředomořskému poslání, a když se sblížila s Třetí
Říší nejdříve neformálně. Tak došlo přes ostrý odpor Anglie

dobytí Habeše r. 1935- 36.Tato nová kolonie byla přírůst
kem velmi hodnotným ve své velehorské části s chladněj
ším podnebím, vyžadovala však značných investic a nákla
dů. Nakonec byla před válkou získána r. 1939Albánie, čímž
se Italie stala pánem Jadranu a přiblížila se takto i Do-
dekanesu.

Životní zájmy Italie

Právě nově získané habešské císařství nutilo Itálii, aby
zesílila svoji .snahu vybudovali si silnou posici ve Středo
zemním moři. Především bylo třeba zabezpečili si plynulý
dopravní styk s Habeši a Libyí. Téío poledníkové expan-
sivní linii však překáží stále anglická expansivní rovno
běžková linie, vedoucí z Gibraltaru přes Maltu do Suezu.
Italie mohla zabezpečit! svoji zámořskou dopravu a obchod
jenom tím, že by si získala národnostně italskou Maltu, při
spěla vrácení Gibraltaru Španělsku geopoliticky jedině le
gitimovanému a zjednala si náležitý vliv v Suezském průpla
vu. Podobně nutí opevněná Biserta s Tunisem, ležícím proti
Sicílii, Itálii získání tohoto předmostí, osídleného daleko
větším počtem Italů než Francouzů. Tato úrodná země ne
mohla býti zalidněna z populačně klesající Francie. Stejně
potřebovala Habeš francouzské Džibuti, jako ústí železnica
a dobrý přístav. Smír s Anglií, vládnoucí ve Středozemním
moři, není pro životnou Itálii možný. Anglie však po po
rážkách na Dálném Východě chce svoji africkou a středo
zemní posici spíše posílit!. Proto platí pro Itálii kategorická
nezbytnost spolupráce s dynamickými, početně rostoucími
národy, s Němci a Japonci, jejichž zájmy jsou shodné. Sa
mozřejmě je tato cesta tvrdá, stejně jako jsou tvrdé důsledky
polohy rozvoje a důsledky nedávné roztříštěnosti Italie. Po
slední skutečnosti ukázaly,, že jak jižní část italského lidu,
tak i velká část vedení vojenského a zvláště dynastického,
nedostačuje; chování Bastica r. 1942 a zvláště Badoglia po
celou dobu války svědčí nejen o problematickém pojetí
cti, ale i o nepatrném a malicherném rozhledu nestátnickém.
Proto platí pro nynější, opět fašistickou, ale republikánskou
Itálii heslo Viktora Emanuela II., které arci jeho vnuk Viktor
Emanuel . ani nepochopil, a tím méně prakticky zachová

val: Andremo al fondo! —Půjdeme do všech důsledků!
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nový národ
Dr. František T e un e r:

Ke dni mládeže

"XTa radostný a posilující obraz úspěšných dnů mládeže
14 v Praze vybavuje se nám řada připomínek i úvah,
jež snad většina i .přímýchsvědků těchto radostných dnů
si ani neuvědomuje.

Dlouho dobře veřejnost nevěděla a ani mnoho se ne
chtěla starat o to, co vlastně dnes Kuratorium buduje, a
bylo mnoho těch, kteří tvrdošíjně pátrali po všem, co by
mohlo býti pro ně materiálem šíření nedůvěry nové
mládeži, a ovšem v každé vztyčené pravici ihned viděli
strašák germanisace.

Všemtěm Den mládežedůrazně ukázal jejich nespráv
ný a škodlivýpostoj vůči naší práci. Překonali jsme negaci
a plně zvítězili nejjasnějším argumentem nad pochybnosti
i malostí všech pochybovačů.

Radostná a spontánní účast české mládeže na všech
přípravách, jež vrcholily Strahovem, radostné zážitky ze
60 krajových slavností, jež v jednotlivých okresních měs
tech se konaly, účast nejenom mládeže, ale i široké veřej
nosti, převyšujícímnohdy i to nejodvážnějšíočekávání,
jednotlivých dnech mládeže,sportovní úroveň těchto všech
dnů a rychlým tempem se rozvíjející-nový tvůrčí elán
chlapců i děvčat, celé to rostoucí radostné dění, jež mládež
sama na se převzala, to byla cesta pražskému Strahovu.

V Praze pak účastný zájem nejen mládežez venkova,
našich okresních pověřenců, inštruktorských sborů z jed
notlivých okresů Cech a Moravy, spontánně organisované
výpravy i těch nejmenších z blízkého a dalekého okolí
Prahy, vlastní dny v Praze, ať už šlo o koncertní produkci
v prvních počátcíchsvé činnostistojícíchhudebních sborů
mládeže na Říšském náměstí, po mnoha letech po prvé
opět se konající průvod mladých lidí ulicemiPrahy a při
jetí jeho Pražany a konečně sobotní i nedělní desetitisí
cová účast na stadionustrahovském,to všechno pro veřej
nost jistě znamenalonejméně čekané překvapení, pro nás
pak posilují zadostiučinění.

Na úspěch strahovskýchdnů není možno rozhodněna
zírat jako na věc náhodně povedenou, která záviselasnad
jen na náladě těchči oněch,či na jinýchpříčinách,jež mohly
přivoditi zdar nebo nezdar. Naopak je to jen výsledek a
také výsek naší celý rok se již rozvíjejícípráce, práce in
tensivní i široce založené. Je to jen první velký veřejný
projev našeho úsilí, širokým vrstvám dosud málo vidi
telného.

Konstatovali jsme s radostí, že všichni příslušníci ve
likého národa německého, ať oficielní hosté či prostí ně
mečtí diváci, kteří přihlíželi výkonům našich kamarádů
i kamarádek, ukazovali jasně svoje porozuměníi pochope
ní pro novou naši práci. Čech vedle Němce stejně radost
ně odměňoval výkon členů výcvikových táborů jako ná
rodní tanec krojovanýchskupin a tak snad ani mnohý si
neuvědomilv této chvíli, jak se tvoří zde radostný důkaz
o tom, jak mizejí názorovépropasti mezi národy, stále více
a více tmelenými společenstvímveliké myšlenky a boje
za záchranu a znovuvybudovánílepšího evropského řádu.

Ti, kdož,mají smysl chápat tuto duchovní revoluci,
viděli i zde ten životní klad, jenž překonávákaždou negaci,
a mohli v podvědomípociťovat růst myšlenky Nové Evro
py, jež se i zračila v tisícihlavém zástupu shromážděných
na cvičišti a na tribunách. To je veliké politické a více než
politické meritum Dne mládeže. To je jasně vytčená cesta
a. bezpečnězjištěný cíl. To je onen viděný příslib státního
presidenta Háchy, jak volal ve svém telegramu české
mládeži, že ve jménu velké myšlenky bratrství evropských
národů zmizejí poslední zbytky nedorozuměnímezi Čechy

a Němci. Služte této veliké evropké myšlence tím, že bu
dete stát děj se co děj věrně za Velkoněmeckouříší, která
Evropu chrání, Evropu buduje a Evropěobětavě slouží, jak
státní president dále píše ve svém poselství české mládeži.

A srdečné pozdravy říšského vedoucího mládeže Ax-
manna i státního ministra tf-Obergruppenfiihrera Karla
Hermanna Franka jen potvrzují správnost nově nastoupe
ných cest.

Čtvrt milionu mládeže se přihlásilo
dobrovolně

Národní hodnoty, které česká mládež neopouští, ale
z kterých vychází a doplňuje hodnotami vyššího říšského
celku a tím i nové rodící se Evropy, nalézají místov ideo
vém postoji české mládeže a není již postranníchcest, ne
boť je jediný vše prostupující ideál životníhokladu, je tu
sílící česká národní bytost, přetavovaná ve výhni světové
ho požáru a zocelovanásprávným pochopeními vážením
vlastní podstaty dějinného poslání našeho národního kme
ne v rámci Říše, v rámci Evropy.

Den mládeže nebyl nějakou kulisou či zdáním. Neby
lo by to možnéu hnutí, které vlastně stojí na půdě dobro
volnosti a které, i když nese název centrálního úřadu Pro
tektorátu, nemusí dodnes používat ani v nejmenším zá
konné základny,poněvadžradostná Spontánnostmládeže to
vůbec nevyžaduje.Mládežchce být aktivní, odmítá pasivi
tu a proto nemusí být strkána do přirozenéhoradostného
dění nějakým zákonem,neboť jest zdravá a proto také chá
pe novou výchovou vytyčovaný mladý, národní, říšský i
evropský cíl, pochodujeza tímto cílem a stále ve větším
počtu se tomuto cíli sama přihlašuje.

Jak nesmyslnébylo, když i mladí měli zatrpkle s dáv
kou oslabující sentimentality jenom vzpomínat na minu
lost, a kreslit si budoucnostjen nadějemi, jež splní daleký
Západ, nebo stejně daleký Východ.Bylo to nepřirozené,co
se tímto žádalo od mladého člověka, který má vždy chtít
jít kupředu.

I když politické pwčasí,jak už to ve válce bývá, pro
nezcela informovanou veřejnost nebylo zvláště příznivé,
přece se to v naší činnosti ani v nejmenším neprojevilo.
Mládežnevěnuje pozornost,jak jsme se o tom mohli pře
svědčit. těm politickýmbubákům šeptajícíchproroků a jde
klidně plnit radostné úkoly, které jim nová výchova uklá-
kládá.

Nepřepínámevýznam tohoto Strahova. Víme, že před
námi stojí ještě dvě třetiny mládeže a víme, že těch tři sta
tisíc, co dnes již počítámemezi svojekamarády a kamarád
ky, jsou stále ještě více méně nováčky ve službě, která z
nich má udělat nadějnou a zdatnou mládež vlastního ná
roda.

Pan státní president nám řekl srdečně: Kráčíte s čes
kými písněmi našimi městy a vískami, udržujete úctu
našim národním zvykům, projevům a památkám, pořádáte
velké akce kulturně-výchovné,zřizujete a upravujete cvi
čiště, tělocvičny i krásné přírodní kouty, to vše za před
pokladu pevné, uvědomělékázně v naprosté oddanostiŘíši
i nové Evropě. Tato vaše činnost podává výmluvný důkaz
toho, jak velkolepá je ochrana Říše vůči těm, kdo věrně
kráčejí cestou,kterou jsem v zájmu národa nastoupilv břez
nu roku 1939.

Je to připomnění něčeho, co zvlášť důrazně nutno
podtrhnout.Dnes vidíme,co všechnomožnov život uvádět,
jestliže je radostně plněna smlouva, kterou vytyčil české
mu národu 15. března 1939pan státní president. Věrnost

Říši není nijak na překážku projevům, jež značí věrnost
vlastnímu národu. Není lepšího důkazu pro toto tvrze

ní než právě dny mládeže.A není lepšího zjištění a proni
kání rozumnéhopřijímání tohotopostojenež právě účast —kíadná účast tak velké části zúčastněnéveřejnosti.

Nezměrně krásný pohled na' barevné měnící se pole
našich národních krojů je přijímán šedesátitisícovýmda
vem se stejně upřímným nadšením jako vystoupení toho.



Prítomnosti

co sicenetrhá tradici, ale coje prolnuto novým řádem, jenž
dnes proniká v celé Evropě, vystoupení mužstev výcvikom
vých táborů Kuratoria,

To je moment, který ukazuje a říká mnoho.Nikdo ne
komentuje část programu vysloveněnárodního ani jediným
šovinistickýmvýkřikem, nikdo nedělá přemrštěné závěry,
jež by mohly nejvíc poškodit dobré jméno národní i říšské
spolehlivosticeléhopočínánía každý jistě v duši cítí rozdíl
nost srovnání,které si mimoděksnad mnohý dělal při vzpo-:
mincena bývalé sokolskéslety. Jaký rozdílmezimanifestací
včerejška a vnitřní podstatou takové manifestace dneška.
Ten sokolskýslet v minulostibyl přece jen věcí jedné části
národa, byl přece jen něčím, co neslo více heslo politické
než heslo ušlechtile tvůrčí služby pospolitosticelého náro
da. Proti sokolskémusletu stála část národa se zarytým
mlčením a myslela již na příští rok, kdy obec nesokolská
postaví svůj podnik ať už v podobě sociálnědemokratické
olympiády,orla, či jiného více méně partikulárního, proto-,
že partajnického projevu. Nevraživostdaná třídními poli
tickými zájmy byla v pohledechi srdcích mimojdoucích.

Jaký rozdíl proti manifestaci dneška, jakou nám po-
skytly dny mládeže.Tam byl zřejmý cíl jediný a proto tak
krásný. Příklad, daný celé mládežibez rozdílu stavů a tříd,
školenostiči neškolenosti,bohatství či chudoby. Tam byla
volánamládež úkolům,jež nepřikazuje ani strana, ani tří
da, ani zájem toho či onohopolitickéhovelitelství. Tam byl
vytyčen příkaz, který je dán budoucností všech, který je
dán odpovědnostívůči celégeneraci a vůči nadějím do dal
ších desetiletí celého národa. Tam nad jednotlivými vý
kony a nadšením jednotlivců stál zájem národa i nového
světa v celé jeho mohutné významnosti.Tam stála myšlen
ka služby novému lepšímu řádu, která má dodati našemu
češství novou konstruktivní, positivní a proto říšskou i no-
voevropskounáplň.

Mládež česká před tváří národa i před zraky němec-»
kých spoluobčanůdokázala, že se zbavuje i těch náznaků
nebezpečnénákazy i vnější anarchie, jimiž ji a.její dobrou
pověst zatěžovalyojedinělé skupinky úchylných zjevů po
tápek a Švejků.

Naše mládež není taková, jak by ji tito snad chtěli u-
kazovat, nýbrž rasový, civilisačníi národní typ našeho
mládí je radostný, životaschopnýhoch a dívka, z kterých
povstane národu i Evropě generace silných mužů a zdat-<
nýeh žen, družících se dnes přesvědčujícímu a zdravé
mu nástupu pod prapory Kuratoria pro výchovu mládeže
v Cechácha na Moravě.

debata
Jdeme na zkušenou

Kus melancholie a skutečnosti

Tyodzim ve velkoměstě. Mlha, bláto, plískanice, jako
všude jinde, mávnete rukou. A to je, prosím, omyl,

neboť mlha vám při pohodlné komunikaci vůbec ne
musí vadit, s blátem se ani nesetkáte, a plískanice,
bože, vždyť to je právě to, co dělá místnost mnohem
útulnější. A potom, všimli jste si už, jak kouzelně se
leskne právě za plískanice hladká vozovka, když na ni
dopadá navečer diskrétní světlo ještě otevřených krámů?
U mne to aspoň vždycky probudí nějakou pěknou vzpo
mínku; jednou třebas hraní tisíce přístavních světel a
světýlek ve večerním zálivu, jindy snad plamínky za
dvířky praskajících kamen, jichž zlaté skotačení tak ro
zohrávalo mou fantasii za tmy dlouhých večerů tam
doma. Berlin se mi zdá právě na podzim nejintimnější.
Listí lip, jež potkáte snad i v té nejzapadlejší uličce,
pomalu žloutne, opadává, pásy trávníků v starých par
cích, na náměstích a širokých třídách zvolna ztrácejí
barvu, voda v řekách a kanálech tak nějak tmavne, olov

natí a zavírá se do sebe. Jenom když ji míjíte za stmí
vání, zvoní v ní světla z oken jako na vánočním stro
mečku. Nezapomenutelný je také pohled na hbité vlaky
S-Bahnu, jež jako dlouhé fosfores kující ještěrky letí nad
ulicemi, ponořenými do tmy, a občas zmizí v jednom ze
sta prostorných nádraží, jichž čistotou se lesknoucí četná
nástupiště ve vás při osvětlení budí představy křišťá
lových síní. Jak se proti této městské dráze zdají být i po
malé pouliční dráhy, pohybující se přesto absolutně
ještě rychleji než na příklad v Praze. Když už jsem tak

té komunikace, nemohu nepřipomenout skvostnou
podzemní dráhu, s bezvadnou ventilací, kterážto vy
moženost vám možná zanechala nej příjemnější zážitky
z pařížského Metra. Poschodové autobusy se tiše kmi
tají se ztlumenými světly jeden za druhým. Lidé ani za
té nejhustší tmy do sebe neurážejí. Jenom já si vzpo
mínám, že jsem jednou utíkal na cosi do Philharmonie
a namířil jsem si to po našem tím nejkratším způsobem.
V minutě jsem se srazil s nějakým člověkem a trvalo
hodně dlouho, než jsme rukou potmě našli pod nohama
proudících lidí své klobouky. Na koncert jsem přišel
pozdě a tak jsem si maně uvědomoval ekonomičnost po
řádku, jenž se nám snad někdy zdá Němců tak pře
hnaně důsledný.

Nikdy v míru nemůže být jinde tak čilý a bohatý
kulturní život než v pátém roce války zde. Denně nej
méně tři opery, přes deset dobrých činoher, kde se
hraje pro umění, nikoliv pro exklusivní publikum, sou
časně několik hodnotných koncertů, dobré operety, jež
se dají několikrát vidět, premiéry skvělých velkofilmů,
jež třebas ani nějak jinam nepřijdou. Velmi rád jsem
mimo jiné chodil na matinée operního zpěvu ve Volks-
oper, kde se člověk za minimální příspěvek mohl ná
ramně vzdělat v hudební literatuře. A v neděli odpo
ledne? Můžete si vybrat, nač si vzpomeňte. Je vždycky
tolik zápasů v kopané, teď zrovna na podzim budou
finálová utkání o říšský pohár, mezinárodní profesio
nální box, kde se teprv přesvědčíte, jak má dobré ro
hování vypadat, cyklistiku na kryté dráze a mnoho
desítek podniků jiných. Jen nesmí být člověk pohodlný
a dřepět doma, neboť tento dlouhý pobyt v jinonárod-
ním prostředí bude možná pro většinu z nás jedinečný
a poslední zdroj vzpomínek a dojmů pro celý další i:
zený život. A tohle si asi málokteří z našich mládenců
uvědomují, když vysedávají po večerech a nedělích jen
mezi sebou karet. Takhle se asi dosmrti německy ne
naučí, ačkoli vědí, že kdo německy umí, dovede si zpří
jemnit pracovní nasazení v Říši po všech stránkách.
Držet pohromadě v tomto případě je nemohoucnost a
slabost. Také si mnoho z nich vaří, a tak jim na nic ji
ného nezbude čas. Nejraději ovšem knedlíky, ty dobré,
poctivé české knedlíčky, jež spotřebují tolik vzácné
mouky a jež sytí jen proto, že jako žvance těsta jsou
z většiny nestravitelné a leží dlouho v žaludku.

My umíme pracovat také na vyšší obrátky než jiní.
Máme tomu ctižádost i šikovnost. Ale ponejvíce jen
při startu, takže, kdybychom tak mohli často měnit pro
středí, nebylo by snad nad naši práci v celém světě. To
jsem si ověřil na mnoha případech, i na sobě. Jiné ná
rody mají také zase své typické vlastnosti. Třebas Fran
couzi, kteří, kdyby byli placeni nikoliv od ''kusu, nýbrž
od slova, by vůbec nenašli v pracovním tempu soutěži.
A je v nich i cosi milého, když si po ulici nemají s kým
brebentit a zpívají si nahlas sami pro sebe něco naslád
lého do pochodu. Jsou také klidně schopni projíst celý
sviíj příděl potravinových lístků najednou a pak mít
dlouho hlad. Ty ještě tak nejspíš ze všech cizinců natre
fíte na nějaké kulturnosti. Onehdy jsem seděl na opeře
vedle Francouze, který se upřímně divil, proč tak vášni
vě tleskám. Povídám, že to je přece La fiancee vendue
par Smétana. On na to, že ta hudba není tak špatná, ale
děj, no ten je přece nemožný a zastaralý. Bleskla mi
tak mimoděk hlavou trapná episodka naší krásné zpě
vohry před lety v Paříži. Na jiném provedení Prodané,
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myslím, že to bylo v Krollově opeře, jsem seděl vedle
říšského vojáka, kterého jsem se ptal, proč asi publi
kum netleská po tom překrásném duettu v prvním jed
nání. Řekl mi, že pro Němce je toto bezesporu krásné,
ale svou těžkomysinou zádumčivostí tak nějak nepocho
pitelné. Vmyslil-li jsem se do jejich mentality, musil jsem
si to také přiznat. Měli jsme pak společnou cestu do
Charlottenburgu a bavili jsme se o hudbě. Příjemně nine
překvapilo, když se mi vyznal, že má ze všeho nejraději
Dvořákův violoncellový koncert, který má dokonce do

ma na deskách. Před pískávali jsme si jej téměř celý po
cestě a mně bylo, jako když se znovu zrodím.

Mimo hlasité Francouze poznáte mezi lidmi jen
málokteré příslušníky cizích národů. Nejspíše tak snad
Holanďany, kteří i s tou nejbídnější znalostí němčiny se
umí na vás obrátit s přímo vyzývavým sebevědomím, ob
chodnicky rychlé Dány, do sebe uzavřené šlachovité Fi
ny, a Španěly, již jsou černí a menší. My máme také své
specifické vnější znaky: jakmile potkáte někoho celkem
slušně oblečeného, se svěšenou hlavou, s nijak výraznou
fysiognomií, mlčícího, ale s pozornýma očima a dlouhý
mi vlasy, a má-li tomu ještě plnovous, pak je to ne
omylně Ön a řekne vám na oslovení asi »Těbůch«.

Překrásné jsou teď na podzim procházky v neděli
třebas v potsdamském parku, v Grunewaldu, nebo i ně
kde nablízku, třebas v Siegesallee je to odpoledne tako
vé mile sentimentální, sluníčko zapadá, ve vzduchu se
tak trochu tetelí večerní mrazík, a vy se přitisknete ví
ce do kabátu a přidáte do kroku. Na půli cesty minete
takovou nějakou berlinskou cukrárničku, a to tak straš
ně rozdílnou od našich fádních kaváren, že neodoláte a
jdete se zahřát čajem a vkusným pečivem. Čím je to
tam menší, tím útulnější. Zaboříte se do měkkého boxu
a čtete si něco. Milé, diskrétní osvětlení vám cosi pěk
ného připomíná; uvědomujete si, co to znamená, když
Berliňák řekne, že je to někde »jemiilliš«. Zapomenete
číst. Doléhá vám z kouta od radia kus motivu, který
přece musíte odněkud znát! To hrají samé smyčce, no
bodejť, vždyť je to přece Suková Es-dur serenáda! —•Zrychlíte dech a mžikem se přenášíte domů, do Čech,
vidíte před očima Polabí, tu klasickou linii Řípu neda
leko, a pole, lesy, pole, pole . . .

Bože, tam v oboře to
musí teď být všechno do zlatova a do ruda. Zvláštní, že
lidmi se dnes člověk při vzpomínání na'vlast ani tolik
nezabývá. Ale to už zase hrají něco jiného. Ten silný
motiv touhy, ten také znám. Jsou to Les Préludes od
Frunze Liszt a. Je v té hudbě něco tak posvátně mohut
ného, asi takový pocit, jaký jsem měl dnes odpoledne

hrobu Neznámého vojína v Ehrenmalu, když jsem si
prohlížel v posvátném klidu sta věnců, jež rodiče, děti
a příbuzní z celé Říše posílají jako poslední pozdrav
svému mrtvému hrdinovi. Tu zahřmějí kotle a vzápětí
se nesou ty známé vítězné fanfáry Lisztovy symfonické
básně. Teprv teď mi napadá celý ten dosah slov, jež tam
dávají pozůstalí zlatém tisknout na stuhy věncům. Při
zvucích mocných tónů lesních rohů, jež vždycky éterem
letí při jedinečných vítězstvích německého ducha a me
če, si uvědomuji, co to znamená, moci padnout za Vůd
ce, vlast a národ! A padnout i za nás malé, kteří toho
ani nezasluhujeme a kteří snad umíme svou malost pře
máhat jen ironií na všechno velké.

Ing. C. Jiří Král.

Má žena pracuje v továrně

Jednoho dne mně žena přijela domů s pláčem. Z kabelky
vytáhla známý předvolací lístek úřadu práce. Jako novo
manželé jsme měli svých starostí dost tomu ještě tahle.
Zena si vyčítala, proč nepraštila se svým zaměstnáním hned
před sňatkem, že teď mohla být doma, vést domácnost,
pracovat pro sebe a ne být jako jedna z prvních dána dis-*
posici úřadu práce pro pracovní zasazení.

Tak neutěšeně vypadala situace při prvním letmém po
hledu na věc. Ale záhy se ukázalo,že strach měl i v našem
případě příliš velké oči. Jako vdaná bezdětná paní byla
manželkapřidělena válečně důležitémupodniku zde v Pro-
tektorátě. Skutečnost, že naše mladé manželství nebude
násilně rozloučeno, nás vrátila střízlivějšímu posuzování
celé záležitosti.Měli jsme tomu ještě také to štěstí, že
manželčino nové pracoviště bylo určeno dokonce pouhé
čtvrt hodinky od našeho bytu, takže do zaměstnání může
docházetpěšky a nemusí se jako dříve trmácet celou Pra
hou a prodělávat zvláštěv ziměnikterak ne záviděníhodné
jízdy přeplněnou tramvají.

Teď jsme jen čekali, jaké asi funkci bude manželka
přidělena. Cožo to, byla zvyklá pracovatod malička a není
rozmazlená.Přesto jsem choval stejně obavy, aby nebyla
určena nějaké těžké nebo nebezpečnépráci. Není zrovna
tělesně nejsilnější, srdce jí tiká jako ptáčeti a trpí silnou
chudokrevností.Není také nešikovná,ale mám svůj před
sudek o obratnosti žen u obráběcích strojů. S radostí mně
však hned prvního dne po návratu mohla sdělit, lžeje sice
u odpovědné, ale poměrně lehké a čisté práce ve_velké,
světlé a vzdušnédílně. Kámen mně spadl se srdce. Zena se
rychle zapracovala.Stala se prostou řadovoudělnicí,jakých
jsou dnes ve válečném průmyslu v Říši zasazenyuž tisíce
a tisíce. A tak je ve svém novém nuceném sice, ale nikte
rak ne nepřijatelném zaměstnánípomalu již rok, zatím co
mnohá jiná si na ně musí teprve zvykat. Také jedna vý
hoda!

Rok je již jistě dosti dlouhá doba, abychommohli dnes
oba střízlivě a nepředpojatě v časovémodstupu zvážit vše
chny klady i zápory, které naší mladé domácnosti a nám
oběma osobně ženina nová pracovní funkce přinesla. Zdá
se. že nám tím nechtě byl prodlouženkousek idyly ze svo
bodna. I to má svůj zvláštní půvab. Pro zpohodlněléman
žely by to ovšem žádné medy nebyly. My jsme se s tím
už smířili, neboť uznáváme, že za výjimečných válečných
poměrů není jiného zbytí. A snažíme se dívat se na náš
nový život s veselou tváří, hledat v něm jen příjemnější
stránky a zaujímat němu kladný .postoj,neboť i to nám
umožňuje snášet snáze i některé těžší překážky.

Manželkapracuje střídavě jeden týden dopolední,druhý
•týdenodpolední směnu. Od 6 do 14 a od 14 do 22 hodin.
Moje výhodnějšípracovní doba mně umožňuje,že ji mohu
ráno až továrně pěšky doprovázet a pak eí teprve sedám
na tramvaj a pokračuji v cestě do svého zaměstnání.Ně
kdy na ni čekávámi odpoledne,ale vždy jí chodím naproti
večer a jdeme spolu zase pěšky domů. Zkrátka, jako za
svobodna i s příslušnými polibky na rozloučenoua uvíta
nou. I v těch procházkáchje něco kouzla a zdravé rekreace.
Nyní o prázdninách jsme na př. denně po ránu vídali na
paloučku pod zarostlou strání pasoucí se párek divokých
králičků a odhalili tak kus neznámé tváře Prahy.

Někdy, když mně to moje služební.povinnostinebo jiné
zaneprázdnění nedovoluje, nevidíme se se ženou od rána
do večera. Ránó ji zbytečněpo noční směně nebudím, pro
tože uvařit si snídani meltu není žádným uměním.Odpo
ledne ji pak už doma někdy nezastihnu. Tu na stole v ku
chyni leží trhací kalendář s kratším nebo delším „psaníč
kem“, co mám kde uchystáno jídlu, co mám obstarat,
nakoupit, vyřídit a pod. S nákupy potravin, i když je to
aspoň u nás vyloženěženská funkce, není dnes také žádná
potíž, protože řízené hospodářstvímně zaručuje příslušný
příděl.

Poněkud nevýhodnépro nás je, že se při ženině dopo
lední směně vracíme odpolednedo bytu tak, jak jsme ho
časněráno opustili,protožestlát postele jsem se zatím ještě
nenaučil. Prakticky to znamená, že se peřfny sice zatím
aspoň důkladně provětrají, ale že si nemůžeme s sebou z
města přivést bez uzardění a omluv hostitelky žádnou ná
vštěvu. Je také konecse všelijakýminávštěvaminašichpří
buzných a známýchz venkova, kterým se už tolik
žeme věnovat.
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Otázku stravováni nám pomohlořešit a částečněnám ji
i ulehčilo zřízení závodníchjídelen jak v ženině, tak i v
mém podniku. Zatím však co závodní stravování mně po
měrně vyhovuje,manželčinponěkudcitlivější žaludek jídlo
z jejich tovární kantíny dost dobře nesnáší. A tak si vaří
doma a nosí si jídlo s sebou.I to jde dobře, neboť při obědě
uvaří pro mě obyčejněi večeři, takže zabíjíme vlastně dvě
mouchy jednou ranou.

Vnější zásah do organisacenašeho rodinnéhoživota při
nesl s sebou ještě i různé jiné změny,kterým jsme se mu
seli chtěj nechtěj podřídit. Změny příjemné i méně vítané,
ale rozhodněne takové, abychompodle nových změněných
pracovních podmínek jednoho každého z nás si společný
život nemohli znovu zorganisovat tak. aby nám v rámci
daných možnostía s ohledem na všeobecnéuskrovnění po
dobu války jakž takž vyhovoval. Ani svých kulturních
požitků jsme se nemuseli zcela vzdát. Chodívahjsme dříve
dvakrát týdně do divadel a koncertů a jednou nebo pří
padně někdy i dvakrát do kina. Jen manželka se musela
poněkud omezit, protože večerní představení může navště
vovat jen ob týden. Na neděli sé nyní dostávají jen stěží
lístky, které by ostatně měly být reservovány jen pracu
jícím vrstvám.

Na praní prádla a obstarávání větších nákupů dostává
žena čas od času buď propustku nebo i delší volno.Dostává
se jí i lékařskéhoošetření závodníhoi nemocenského,které
však v našem případě znamená určité minus, neboť moje
nemocensképojištění, kterého by má manželka jinak poží
vala, je o něco výhodnější než její dělnické.V tom dosud
nebyla zjednánanáprava.

Na ženině případu mohu také pozorovat, jak pracovní
prostředí má jistý vlivna charakterovéutváření pracovníka.-
Přiznám se, že jsem s obavami hleděl vstříc budoucnosti,
neboť do totálního pracovního zasazení musely být při
rozeně pojaty i živly práce se štítící a ty především, ještě
s jinými osobamis mravními a povahovýmikazy. Spoléhal
jsem však na solidní výchovu své ženy a na její pevný
charakter. Nepozorujina ní žádného škodlivéhovlivu pro
středí, právě naopak. Pracovní dílenské kolektivum, jak se
zdá, má blahodárný vliv na odstraňování případných ne
srovnalostí: výstřelky obrusuje, skleslost povzbuzuje, na-
dutost pranýřuje, bolest léčí vtipem, přílišnou radost
„sprchami“, sprostotu rázným okřiknutím. Svobodné děl
nice přejímají od starších spolupracovnicdobré i špatné
životnízkušenosti,učí se vážněji a reálněji dívat se na život
a opravují si jeho dřívějšími limonádovýmifilmy skreslený
obrázek. Vdané zase naopak vedle mladých družek rozjas
ňují kuchařskýmia jinými rodinnýmistarostmi zachmuřené
tváře, snaží se s nimi udržet jejich věku přiměřený krok
v účesech i v módě, začínají se také. usmívat, mládnou.
Navzájemsi všechny prozrazují a vyměňují své vyzkoušené
recepty a dobré praktické rady pro domácnost.Bývalá klo
boučnice předělá ochotné spoludělnici klobouček,někdejší
švadlena jí poradí s přešitím šatů. A tak v továrně kvete
čilá výměna duchovních i hmotných statků. I má žena se
naučila v továrně nejen nové práci — a Člověkneví, kdy
jí to nebude třebas dobré — ale okoukala už i práci sou
sedek, poznala nové tváře, poznává nové povahy, rozmno
žuje své životní zkušenosti, obohacuje se. Její pevný plat
je sice nyní větší než dřívější, ale dříve mívala zase pří
platky. Je na tom ovšemnyní mnohem lépe časově,neboť
předtím musela pracovat od rána do večera i přes poledne
a v sobotu— někdy až do 21.hodiny (byla obětí tolik zlo
řečené práce za staženými roletami!), zatím co dnes, když
ve 14 nebo ve 22 hodin „padne“, je za pět minut z to
várny venku. To ovšemneznamená,že by se, až to poměry
dovolí,nechtěla věnovat jen práci pro svou rodinu a malé
mu „broučkovi“,který je její tužbou. Antonín Otmar.

poznámky
Zlomovo „Buď a nebo“.

Málokterý z českých autorů dovede nahlédnout! tak hlubo
ko do dějin a při tom prožívat! současnou dobu s tak upřímnou
opravdovostí jako Jan Zlom, jehož kniha »Buď a nebo« vyšla
v srpnu t. r. v nakladatelství »Orbis« v Praze. Není to bezdů
vodné, jestliže položil v čelo svých kapitol výrok státního pre
sidenta dr. Emila Háchy, že na vzdělancích, jichž vlastním obo
rem jest práce myšlenková, spočívá úděl učinili vše, aby sou
časníkům byla usnadněna orientace v nových poměrech. V šest
nácti kapitolách vyčerpává všechnu látku současných problémů
a předkládá české inteligenci řadu zajímavých postřehů, opře
ných o nezvratná fakta. Zdůrazňuje osvědčenou zásadu »pozná
vat, abychom mohli předvídat«. Sám nazývá vše, co v těchto
kapitolách soustředil, pohledem na českou skutečnost. A obraz
této skutečnosti, jak jej ve svém díle kreslí, je přesvědčivý avýstižný.

V současné válce vidí autor jen vnější viditelný projev du
chovní revoluce, převracející myšlenkové a mravní základy ži
vota národů. O rodící se dějinné epoše praví, že je nesena ži
velnou touhou árijských národů obrodit život a svět ideami řá
dového socialismu, podepřeného myšlenkami zdravých ras, tvo
řících kulturu. Poukazuje na shodu mezi rasovým základem na
šeho národa a ostatních evropských národů, zvláště pak národa
německého a dochází závěru, že duchovní princip rodícího se
dějinného období je nejen přijatelným, nýbrž jedině žádoucím
obrodným zdrojem také pro náš myšlenkový a mravní život.
To, co vyvrací z veřejí dosavadní rovnováhu světa, který již
splnil svou historickou úlohu, musí býti rozhodující také pro
nás. charakteristice toho všeho, co se dnes vc světě děje, na
lézá autor pojem titanismu- Nemá však na mysli jen titanismus
individua, nýbrž celých společenských skupin, tedy především
titanismus národů — nemaniců proti nasyceným pluto-ďemokra-
ciím. Říká mimo jiné: »Titanismus rodící se socialistické Evro
py bojuje pro lepší příští svých dětí. Avšak napřed je třeba
odstranit dnešní lidské vši, pluto-demokracie, které již dohrály
svou historickou roli.« Označůje jej za duchovní zbraň a nejlep
šího pomocníka jhdí sociálně a materielně slabých, ponížených,
nepovšimnutích. Dík tomuto titanismo se socialisticky uvědomě
lý evropský člověk domáhá uplatnění. Přehodnotil hodnoty, pro
vedl mťavně-duchovni revoluci, aby pak uskutečnil mocensko-
politické přesuny. Autor se dovolává přirozeného zákona, který
bil německým filosofem Hegelem označen jako »lest rozumu«.
Rozum tu znamená světového ducha, Prozřetelnost. Praví, že
Prozřetelnost stanoví dějinným velikánům cíle i proti jejich vůli.
Zákonu »lsti rozumu« připisuje autor právem významnou roli.
Tento zákon totiž nutí představitele starého a tonoucího světa,
aby přebírali i proti své vůli ideje, které si vepsal na svůj štít
tábor mladého světa. Přesvědčivě to dokazuje na německém ve
deni, které převrátilo všechny nepřátelské plány, zhotovené po
dle analogií ze světové války, a vnutilo nepříteli, aby bojoval
za nadiktovaných předpokladů. Mocnější zákon nového řádu,
který ovládá Velkoněmeckou říši a tím novou Evropu, vnutil
starému řádu duchovní kapitulaci ještě dříve, než padlo vnější
rozhodnutí na frontách válečných.

Německo je ve výhodě, protože rozpoznalo směr dějinného
vývoje a tím zapojilo zákon »lsti rozumu« do svých služeb.
Autor upozorňuje, že je také na nás, abychom šli v prvých sto
pách tohoto vývoje, neboť pro toho, kdo přijde poslední, zbudou
jen kosti.

Autor varuje českého člověka před nerozhodností, neboť
českému člověku zbývá jen dvojí: buď zdravě žít v ovzduší no
vého světového řádu, nebo se zapsat zkomírajícímu světovému
názoru. Zůstane-li český člověk na křižovatce a nedovede-li se
pro jedno rozhodnout, stihne jej osud těch, kdož ustrnuli během
své dějinné pouti na dosaženém stupni buď proto, že jejich ži
votní míza již ochabla, takže se nedovedli vypořádat s těžšími
úkoly revolučních chvil, nebo proto, že vsadili na špatného po
litického koně, který prohrál* Buď národní život, nebo národní
smrt. Autor se dotýká rozhodnutí státního presidenta dr. Emila
Háchy z března 1939, jímž byl národ zachráněn od bezprostřed
ních úderů válečného stroje, upozorňuje však, že o budoucnost
českého národa bude teprve tehdy postaráno, až rozhodnuti
státního presidenta, znamenající principielní duchovněpolitický
přelom, přejde do krve každého Čecha a bude usměrňovat jeho
počiny, myšlení a city. Jinak — říká autor — zůstane formou,
která se nenaplnila, činem, který nepřinesl ovoce jež sliboval.

Vysoce závažná je kapitola Zlomový knihy, pojednávající o
poslání inteligence. V této kapitole, v níž se dovolává dějinné
skutečnosti, že růst a zdar národa je v přímém vztahu ke zdraví
jeho vedoucí vrstvy, ukazuje škody, jaké nám způsobil demo
kratismus, jímž jsme se tolik vychloubali. Říká: »Naše demokra
tičnost začala představovat průměr a prostřednost. Sklon de
mokratismu se stal sklonem celkové nivelisaci, mající za ná
sledek morální i materiální podvýživu. Bylo třeba odstranit! vše,
co rušivě zasahovalo do hladiny průměru. Vše, co převyšovalo
střední polohy a znivelisovaný průměr, bylo podezíráno z aristo-
kratičnosti, tedy z něčeho, s čím se přece už dávno zúčtovalo.
Demokratičnost učinila z národa národ středních poloh, charak-
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terisovaný středocestností. V těchto polohách nebyla trpěna, na
tož vychovávána vůdčí vrstva, která by dovedla vžiti věci ná-
roaa do rukou lépe, než to dovedou právě lidé středních poloh.
Průměr a prostřednost mohou ze sebe vydati zase jen průměr
a prostřednost.«

Autor poukazuje tu na skutečnost, že část české inteligence,
místo aby vedla, dala se vést různými stranickými zájmy a sta
la se nakonec poplatným stavem. Nebyla tvůrčí a vůdčí vrst
vou. Dodává podle pravdy, že ti jedinci, kteří se ještě bouřili
proti poplatnosti ideálů mocenským hmotám, se stávali psanci
bez domova. Poukazuje na českou skutečnost minulých let tak
to: »Poctiví myslitelé a charakterní inteligenti žili jako poustev
níci bez praktického vlivu- Ježto nedovedli nalézti cestu spolu-
formování řečiště vývoje, stali se pouhými diváky politického
dění, jež se přes ně převalilo, ať už se jim to líbilo či nic.« —V dalším správně poznamenává, že inteligence nesmí ustrnout
na stanovisku nezaujatého diváka. Musí býti naopak zaujatým
bojovníkem pro věci národa, pro nové ideje Říše a nové Evro
py. Národ není možno zachrániti myšlenkami filosofických se
minářů, nedostanou-li se nové ideje také do života a neosvěží-li
jeho rytmus. Inteligence se musí vrátit svému určení. Musí se
stát vůdčí vrstvou, musí si být vědoma svého kulturního úkolu,
musí být ideově zanícenou aristokracií, elitním předvojem no
vého řádu. — Je úkolem vzdělanců, aby seznámili Širokou ve
řejnost se zhroucením liberalistického světa a s příchodem svě
ta socialistického. Je na nich, aby ze svého národa vytvářeli
»osobnost« a vedli ji do nové Evropy, nikoli však aby ji v tom
brzdili. Odpovědnost za národní budoucnost se sebe setřásti ne
mohou. Autor zabývá se také velmi podrobně projevem říšské
ho ministra dr. Goebbelse, prosloveným českým kulturním
pracovníkům v Berlinu v r. 1940 a vyzdvihuje mimo jiné tato
jeho slova: »Nebylo by důstojné české inteligence, kdyby pořád
říkala, že český lid chce tak či onak. Lid myslí tak, jak jej učí
mysliti vrstva jeho inteligence. Představy jeho jsou vždy totož
né s představami jeho duchovního vedení.«

Autor navazuje na tato slova dr. Goebbelse, v nichž vidí
jasnou otázku a odpovídá: Jde o to, chceme-li se v těchto dra
matických hodinách evropské revoluce, která povede zcela no
vým formám lidského soužití, dorozuměti a zjednati jasno o tom,
zda se Češi a Němci budou navzájem stýkati jako přátelé nebo
nepřátelé- A autor dále říká: Dokáže-li to inteligence, prokáže
tím českému lidu velkou dějinnou službu. Nesmí se dát svésti
e cesty tím, co říkají lidé. Průměrný člověk nevidí daleko. Je
úkolem inteligence, aby se povznesla nad úzké hledisko. Potře
bujeme statečného, silného, čestného a pravdivého pohledu. Ne
lekali se strhnout krásnou masku s tváře tam, kde snad ještě
nebyla stržena. Hledat, nalézt a udržet zdravé jádro češství
schopné života, »českou osu«. Tu však uvést v harmonický sou
lad s úkoly plynoucími z Ríše a nové Evropy. Autor je pře
svědčen o tpm, že chce-li být česká inteligence vedoucí elitou
národá, musí se především postarati o to, aby osvědčená »česká
osa« se přizpůsobila duchu |ůoby a obohatila osobitým přínosem
novou Evropu Adolfa Hitlera. Zdůrazňuje, že jest si přáti, aby
platilo také o nás »miti charakter a býti Čechem je jedno a
totéž«.

V řadě dalších kapitol rozebírá autor velmi podrobně osu
dové vklínění českých zemí do Ríše, pravdu a bludy některých
historiků, dokládá historickými skutečnostmi chyby minulosti
a vysvětluje, jak došlo ke katastrofálnímu zdůrazňování česko-
německého nepřátelství. Dokazuje, že náš vývoj byl vždy určo
ván vývojem německého národa. Vysvětluje, co je to problém
malého národa, který nelze vyřešiti jen v oboru čísel a kvantit.
Říká, že ne každému národu přisoudila Prozřetelnost býti v roz
sahu velikém, ale že u vnitřním obsahu býti velikým spočívá na
vůli a moci každého národa. Definuje pojem slova vlast a po
slání národa. Listuje ve stránkách naší minulosti a dovolává se
Komenského, podle něhož musíme rozeznávat mezi »potřebným
a nepotřebným«, mezi jádrem a dobovou slupkou- Považuje za
samozřejmé, že malé národy se musí rozumně vyrovnat s urči
tými nezbytnostmi na poli národním a jazykovém. Abychom se
udrželi mezi oživlými nacionalismy, musíme očistit také svůj na
cionalismus. Náš nacionalismus se však nesmí projevovat pouze
v kytičkách a písničkách, nýbrž především v pracovním progra
mu a myšlenkovém přínosu nové epoše. V kapitole »Kulturní
isolace či spolupráce?« praví autor: »Musíme se tedy snažiti dáti
nové Evropě něco nového, osobitě českého. Pak zasedneme ho
dovnímu stolu evropské myšlenky a citu. U toho stolu neplatí
tedy: Běda tomu, kdo se odlišuje! Naopak, čím osobitější bude
me miti svůj háv, tím lépe pro nás. Národní osobitost však senesmí svým duchem státi brzdou evropskému solidarismu. Bylo
by krátkozrakostí usilovat o »osobitost pro osobitost« a domní-
va t
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veškerá svá okna do ostatního světa, hlavně německého světa.
Nesmíme českému geniovi svazovat křídla, nesmíme mu bránit
ve^ výstupu do vyšších poloh, nesmíme nivelisovat život na prů
měr a prostřednost — jen podle naivní zásady »co je české —to je hezké«.

V dalších kapitolách zabývá se autor obrodou árijského idea
lismu, českou povahou, dává odpověď na otázku, zda se máme
státi^ mlčenlivou generací či předvojem nového řádu? Podává
stručný přehled o přínosu Čechů tisícileté Ríši a Evropě a vytyčuje náš národněpolitický imperativ. V závěru své knihy říká
Zlom: »Buď se český člověk oddá heroickému životnímu slohu
fvtrtus) — nebo jeho dekadence se bude prohlubovat ve švej-

kovském a kondelíkovském ovzduší. Buď čeští vzdělanci pocho
pí svůj úkol a svou odpovědnost, nebo ztratí poslední zbytky
vážnosti a vlivu! Buď čeští vzdělanci pochopí svůj úkol a svou
odpovědnost pořádku, nebo -^udou odstrčeni na periferii vývo.je,
odkud jejich hlas nebude slyšán! Je tu chvile, kdy můžeme vo
lit jen mezi životem a zkázou. Jsme-li silni — volíme život.«

Kniha Jana Zloma je knihou jasných slov, střízlivých pozo
rovaní. A při tom plná apoštolského nadšení. Autor dovede na-
zývati věci a ideje jejich pravými jmény, což je dnes nutné jako
nikdy dříve- V české literatuře zela mezera, kterou jsme poci
ťovali téměř bolestně. A tuto mezeru úspěšně vyplnila Zlomová
kniha. Rudolf Hudec

O český zítřek

Aby ukázal, co bylo a co ještě je ve hře, v níž jde také o naši
národní budoucnost, předkládá ministr Emanuel Moravec široké
čtenářské veřejnosti v knize »O český zítřek« (vyd. »Orbis«) pře
hled své dvanáctiměsíční práce jako člen vlády v roce 1942, kte
rý je pro nás zvláště výstražným. Tento soubor projevů a článků
mluvčího české aktivistické vlády ze dne 19- ledna 1942 je a zů
stane i pro budoucího historika nejen zrcadlem českého duchov-
něpolitického kvasu a živným zdrojem zápasu o českou duši ve
smyslu svatováclavsko-háchovské tradice, nýbrž i stále aktuál
ním varovným hlasem proti neodpovědnému politickému hazar
dérství v současném klání dvou mocenských skupin. Autor je si
plně vědom, že vydání projevů a článků, přednesených r^sp.
otištěných za určitých osobitých situačních podmínek a upro
střed tak velikého dění, jaké prožíváme, skrývá v sobě pro autora
mnohé nebezpečí. Neboť je v povaze politického světa, že je
dvojpólový: buď souhlasím nebo odniítám, buď jsem stoupencem
neb odpůrcem. Není politickou osobností, kdo vyvolá jen lho
stejnost, bezbarvost, nezájem. Emanuel Moravec jako vyhraněný
politický representant říšské a novoevropské myšlenky má proto
vedle svých stoupenců a přátel také své polaritní odpůrce a ne
přátele. Ti právě číhají na každé jeho slovo a každou jeho knihu
jen proto, aby v ní hledali výroky, které snad zatím vývoj ne
potvrdil. Proto v doslovu dodává: »Kdyby byl člověk před rokem
věděl, co ví dnes, mnohé by byl jinak formuloval, mnohé by do
plnil, poopravil. Jedno však je jisté — nic bych z toho neodvo
lal.«

V dějinách jsou osudové okamžiky pro národy- Říká se tornu
národy na rozcestí. V těchto chvílích záleží na vedoucí vrstvě,
jakým směrem se národ obrátí: zda se obětuje za řád odumřelý
a tedy odsouzený zániku, anebo zvolí cestu novou, revoluční,
která jediné za daných podmínek situačních dovede nejen za
chránit biologickou národní podstatu, ale zabezpečit i její bu
doucí kulturní růst. Po světové válce naše vedení přisluhovalo
odsouzenému západu. Prvé tři roky Protektorátu bylo vedeni
národa nejasné, neurčité, polovičaté, skrývajíc svou dvojakost
za poctivým postojem státního presidenta. Obrat nastává teprve
19. ledna 1942 soustředěním aktivistických sil, jejichž mluvčím
se stal Emanuel Moravec. Když vstoupil do aktivní politiky, ne
měl lehké postavení. Jednak proto, že vláda z 19. ledna 1942 na
stoupila po dřívější vládě dědictví, němuž nebylo důvěry se
strany rozhodujících činitelů Ríše, jednak proto, že zahraniční
propaganda ho zahrnula přívalem pomluv, urážek a výmyslů,
jimž lehkověrní rádi přisuzují důvodnost. Ale překážky jsou tu
proto, aby se odstranily, neboť teprve jejich zdolání vytváří
z osoby osobnost a z národa úsobu. »Netajím, že jsme si řekli,
že snad jde o úkol nad síly člověka, ale v každém případě sto
jíme před zápasem, ve kterém se chlap musí cítit svůj, a na
tento zápas jsme si opravdu jako drvoštěpové naslinili dlaně.«

Dílo nese pečeť mistra. Tak také kniha »O český zítřek«. I
svou formou je to pro naše ovzduší něco nového. Možná, že
mnohý čtenář, zahleděný do odumřelé minulosti a zakládající si
na t. zv- politické Kinderstube, si řekne, že aktivní ministr by
měl leckdy jednat více v rukavičkách, t. j. šetrněji, což zase
znamená nenazývat věci pravým jménem. Emanuel Moravec
však je jiného názoru..Již při svém prvním projevu Jako ministr
pravil novinářům 26. I. 1942: »Má-li vaše práce nést to ovoce,
kterého si všichni upřímně přejeme, prosím vás, nepište o čes
kých omylech a o české budoucnosti perem státního návladního,
namáčeným do přechlazené sodovky, nýbrž perem, z kterého od
letují jiskry svátého hněvu a povznášející naděje.« A křivolaká
vývojová linie následujících měsíců mu poskytla nejednu příle
žitost, aby v pravou chvíli pronesl varovné či osvobozující slovo,
ale vždy prodchnuté svátým hněvem proti neodpovědným a zlo
činným napomahačům nepřítele, a povznášející nadějí ve zdravé
národní zítřky, půjdéme-li poctivě Háchovou cestou, cestou pre
sidenta zachránce. Po atentátu na generála policie Reinharda
Heydricha vrcholí činnost Emanuela Moravce. Nad českým
národem se stáhly černé hrozivé mraky. Atentát zlomil vze
stupnou křivku česko-německého soužití a spolupráce. Vznikla
situace, která hrozila tím nejhorším. V těchto chvílích osvěd
čuje Emanuel Moravec, že je na pravém místě. Vyvrcholuje svůj
duchovně-politický boj, který sám nazval »zápasem
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duši« a který oživuje knihu »O český zítřek«, jejíž vůdčí myš
lenka se dá vyjádřit těmito autorovými slovy: »Soudím, že není
známkou důstojnosti národa, hledá-li pomoc znovu tam, kde byl
hanebně zklamán a podveden. Češi proto již po Mnichovu zúč
tovali s Anglií. Cílem české politiky mohlo proto býti od tohoto
okamžiku jen upřímné vyrovnání s německým národem a slou
čeni s Velkoněmeckou říší, která nám zajistila rozsáhlou kultur-
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ní autonomii a četné pozoruhodné výhody hlavně hospodářské a
sociální. Vzplanutí války jen přechodně přerušilo spokojené vrůs
tám českých zemí do Velkoněmecké říše.«

Listuji v knize »O český zítřek« a hledám její osu, základní
tóninu, styl myšlení autora. Sloh Moravcova myšlení je sloh vo-
jácký, přímý, nikdy styl pouhého t. zv- »politického« (t. j. zá-
krutného) myšlení. I když Emanuel Moravec »dělá politiku«,
představuje typ »politického vojáka«, jak jej přinesla současná
převratná doba. Má pro to určité podmínky: jednak dané tím, že
byl voják z profese, jednak tím, že — ač sám výrazný kulturní
představitel — není obtížen přemírou odtažitého a neživotného
myšlení, které je tak charakteristické pro většinu vzdělanců.
Osobitou tóninou jeho životního postoje je postoj vyhraněně so
cialistický. Jeho projevy a články se vždycky obracejí »malé
mu českému člověku«, prostým, zdravým a nezkaženým stati
sícům pracujících. »mocným« a »učeným« má jakousi pudo
vou nedůvěru. Je to symptomatický návrat ke zdravým kořenům
národa — když »páni a učení vyvrátili národní fůru do příkopu«.
Přitom je velmi charakteristický jeho smysl pro široké obzory,
daleké výhledy, důraz na budoucnost a odpor proti předsudkům
minulosti. V rozhovorech říkává, že musíme myslet ve velikých
celcích, tak říkajíc ve staletích a kontinentech. Totéž žádá od
celého národa, hlavně pak od mládeže, nehoř jaká ta je, taková
bude národní budoucnost. »Česká mládež musí vidět dále než
její otcové. Tato mládež musí být odvážnější, pracovitější, věr
nější v závazcích a tvrdší v citech.«

Politické vojáctví je neseno vírou v určitý ideál. Nejěas-
těji opakovaným slovem při formulaci nového našeho národně-
pohtického postoje, který je obsažen na stránkách knihy »O čes
ký zítřek«, je také slovo »vira«. Ve víře je spása nejen
jedinců, nýbrž i celých národů, jako v malověrností se vždy krčí
zánik. Víra nepočítá nepřátele. Vidí pouze cíl. Víra spjatá s vůli
se neleká smrti-« Autor shodně s jinými současnými evropskými
politickými rozhodčími jasně vytušil, že v osudných okamžicích
národa obyčejně selhává vědění, ale že záchranný a vítězný
prapor odnáší tvrdá vůle, opřená o žhavou víru, jejíž cíl byl na-
zřen politickým instinktem, anticipací politického vývoje. kdo
bojuje za svou víru, je revolucionář. Člověk víry, revolucionář,
je tvrdý sobě, a to mu dodává nepsaného oprávnění, aby v
zájmu národních cílů otřásal okolím, uvyklým kondelíkovsko-
švejkovskému životnímu slohu. Neboť v »rozhodných chvílích je
třeba postavit se také proti národu, jde-li o jeho život. Z ho
řícího domu se vyhazují z oken na plachtu hysterické bytosti,
i když se vzpírají, koušou a kopají.«

Otázkou víry (jakožto politického přesvědčení) se ocitáme v
samém ohnisku Moravcovy these. Nemýlí-li se pisatel, došlo zá
sadnímu přelomu v Moravcově

4
národně-politickém postoji dne

2. října 1938, tedy druhý den po Mnichovu, když tenkrát mluvil
na Hradě s dr. Benešem. Rozhodující byly dva momenty: »Be
nes vyhlížel tehdy jako kluk se špatným svědomím, který právě
dostal výprask. Lapal kolem sebe, vymlouval se zcela nejapné.«
Proto Emanuel Moravec ztratil v dr. Beneše a jeho kon
cepci. Druhý, ještě závažnější důvod: Při této rozmluvě mu sám
dr. Beneš řekl, že »jsme svědky hroutícího se Západu« (myslel
tím Francii a Anglii). Jako voják si Emanuel Moravec spočítal
divise evropského kontinentu a provedl uzávěrku, jejíž výsledky
uveřejnil v známém článku v Lidových novinách. Dostal se za to
hned počátkem Druhé republiky do pense a zákaz psaní nádav-
kem- Nastalo období opravdové isolace, očistné a kontemplatívni
období pobytu na poušti, kterým doposud musela projiti každá
tvůrčí osobnost. Sám nám vylíčil tuto dobu na počátku »Rozho
voru se skutečností«. Kniha »V úloze mouřenína« dokončuje údo
bí osamoceného hledání nové cesty, nové víry. Dne 2. října 1938
zhroutil se mu svět dosavadní víry, svět budovaný českými Bo
leslavy. Víru v Boleslava však vystřídala nová, reelněji fundo
vaná víra svatováclavská ve spojitosti s fanatickou vírou v so
cialistickou Novou Evropu Adolfa Hitlera. Na mou přímou otáz
ku, zda je víc nacionalistou či socialistou, odpověděl Emanuel

, že je víc socialistou a Evropanem, než nacionalistou aCechem. To je jeho základní koncepce, z níž vyplývá vše ostatní.
Tohleto mu právě nemohou mnozí přecitlivělí patrioti odpustit.
»My říšští a evropští nacionálni socialisté nijak se nedivíme, že
mime proti sobě ve vlastním národě tlupu zarytých a neúpros
ných nepřátel.« »Že nám lásku národu určití vytrvalci upí
rají. nemůže nás vzrušovat. Soudu dějin se nebojíme. Dá nám
určitě za pravdu.«

O vyhraněných politických osobnostech, které se tělem i
duší oddaly určité koncepci, jež z počátku nenachází obecného
souhlasu okolí, se ujala tato kvalifikující charakteristika: »Když
mu dá vývoj za pravdu, je to státník, když ne, je to zrádce.«

Unes, v pátém roce války, zjišťujeme v našich zemích konsoli
daci poměrů s prohlubujícím se vědomím českého člověka

o česko-německém osudovém společenství. Lví podíl na této kon
solidaci a na záchraně četných českých životů má Emanuel Mo
ravec. To mu nebude moci ani žádný pozdější objektívmi politic
ký historik upřít.

Projevy a články z knihy »O český zítřek« však jsou svou
základní tóninou živě aktuální a poučné pro všechny třídy nej
širší veřejnosti i dnes, kdy si snad mnozí konsolidaci poměrů

nás vykládají opět velmi špatně. »Není po prvé, co hovořím
v pevné víře znovu některým malověrným. Čtyři roky napo
mínám a domlouvám. Kdo poslechl, uchránil se mnohého zlého.
Ten, který uvěřil, přechodně sklízí snad pohrdání, ale jen proto,
aby zítřek mu v úctě dal to, co patří všem statečným bojovní
kům za lepší příští národa.« Jan Zlom

Učitel, který nečte noviny

Jednoho pondělí se objevila v Lidových novinách zaslaná
'polemická zpráva, v níž pan O. Ž. se svou chotí odpovídá na ja
kousi kursivku, pocházející z pera jeho literárního odpůrce. Me
ritum věci je poněkud nesrozumitelné, ale daleko zajímavější
je průvodní dopis, otištěný současně. Pan O. Ž„ který je učite
lem, píše v něm mimo jiné tuto podivuhodnou větu: »Na otiště
nou kursivku mne upozornil X. Y., neboť oba (moje paní i já)
novin nečteme«.

. Zamyslíme-li se nad touto skutečností, padne nám do oči věc
na pohled téměř neuvěřitelná. Zde je učitel, vychovatel mládeže,
člověk, jemuž je svěřen duchovní vý\'oj naší mladé generace,
a ten se otevřeně přiznává tomu, že nečte noviny. V dnešní
vzrušené době, kdy nejen každý člověk se zcela přirozeně za
jímá o nové události, které bouří světem, ale kdy je logickou
povinností každého intelektuála zúčastnit se alespoň pouhou pa
sivní četbou nových myšlenkových proudů, nalezne se člověk
z intelektuálních kruhů, který nemá zájem o události kolem nás
a dokonce se této nehoráznosti otevřeně hlásí.

Noviny se dnes staly majetkem všech- Jejich velký výchov
ný úkol nalezl plné ocenění nejširších vrstev národa. Doba,
kdy několik pošetilců chtělo »bojkotovat« český tisk, naproste
nenávratně a zaslouženě minula, poněvadž česká veřejnost sí
dobře uvědomila, co znamená tisk pro duchovní vývoj národa.
Celý ten nesmysl s »bojkotem« byl zcela po právu naší veřej
nosti ve velmi krátké době odmítnut. A teď si představte, že
dosud existuje český intelektuál, a notabene český vzdělanec,
do jehož rukou je svěřena budoucnost našich dětí, který na
bubřele prohlásí, že »nečte noviny«.

Co si možno o něm myslet? A co si možno myslet o mládeži,
která vyjde z rukou takového učitele? Za starých dob byl učitel
jedním z prvních intelektuálů každé obce. Staral se o kulturu
a duševní povznesení svých spoluobčanů. Vedl a vychovával
mladou generaci. Všechno, co se v obci kulturního dělo, mělo
v něm oddaného interpreta a propagátora. Udával jaksi tón ve
všech záležitostech, týkajících se kulturního života. Je zcela
přirozené, že za tím účelem musel být ne-li prvním, tedy alespoň
hlavním činitelem, který sledoval události ve světě. Předním
předpokladem tomu bývalo, že učitel míval předplaceny něko
likeré noviny a eelou řadu revuí. Vyžadovalo to právě jeho po
slání, které jakožto nositel a glosátor kultury a světového veřej
ného života v obci měl.

Dnes je to povinnost dvojnásob naléhavá. Dnes je tím spíše
nutno, aby učitel věděl, co se ve světě děje. Český národ proží
vá jeden z největších duchovních přerodů svých dějin. Nové
myšlenky a nové proudy přímo volají po duchovním prožití.
Nutí každého intelektuála, aby se nad nimi zamyslel, ať již má
názor jakýkoliv- Předpokládejme ostatně i na první pohled ne
pochopitelnou věc, že učitel zaujímá záporné stanovisko těmto
novým proudům. I v tomto případě by bylo zcela přirozené, aby
alespoň četl noviny a dověděl se tak nejen o tom, že se tragic
ky mýlí, ale i o tom, co velkého a kladného bylo na světě zá
sluhou nových myšlenek vykonáno.

Povinností dnešního intelektuála je především rozumět svě
tu. To znamená v prvé řadě znát jej. Jedná-li se potom jako ve
zmíněném případě o intelektuála s výchovným posláním, je opo
míjení této povinnosti vysloveně překvapující a přímo trestu
hodnou věcí. Co může říci svěřeným dětem učitel o novém svě
tě, rodícím se z - a potu na bojištích, když sám odmítá_ se
o tomto novém s\ětě alespoň poučit ze skutečností? Co může
vložit do jejich duše z pochopení převratných změn, kterých
sám nechápe a pochopit nemůže, poněvadž o nich ničeho neví?
Intelektuál, který dnes nečte noviny, je monstrum. Učitel, který
nečte neviny, je pathologický případ. Případ, který bychom ne
radi viděli ve veřejném životě, a o němž věříme, že je skuteč
né neblahou a politováníhodnou výjimkou.

František Feiger

šétredaktorDr.EMANUELVAJTAUER
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Přišel pán z Veíery, viděl, odkou
pil, odvezl. Udělejte io jako jál
Zavolejte do Vetery, jděte tam
anebo odešlete dolejší kupon!

PRAHA II., PASÍŘSKÁ č. 5.
TELEFON číslo 325-S9 a 381-88.

Slyšel jsem, že platíte nejvyšší
ceny za staré věci. Přijďte se ke
mně nezávazně podívat dne ....mezi.... a.... hodinou.

Prodávám

Jméno:

Adresa: ..............

JAZYKOVÉ VYUČOVÁNÍ

PRO ZAMĚSTNANCE

firem a podniků všech

kategorii kdekoliv v ce
lém Protektoráte zařídí

ÚSTAVMODERNÍCHŘEČÍ

PRAHAII,Spálená18,tel.236-76,
BRNO,Nám.Viktoria21,tel.195-45
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Lovci léků

nejsou pacienti, nýbrž, veliký

mi sobci. Lékař nepredpisuje

léky pro zábavu, ale proto,

aby uzdravil nemocného.

8 lôčivv TROPON sorávně hosnodařit —
oříkaz dneška!

IW

O m Í n o I pomáhá
letřit mýdlem a udr
žuje dům od sklepa
až po střechu čistý
jako sklo.

yiÁicAJ-
OMINOL

Značka

dobrých výrobků

Prášek do pečiva • vanii, cukr

• prášek do perníku • prášek
úpravě těsta • prášek bar

veni těsta • prášek na závoro
váni ovoce • krémový prášek •pudingové prášky v 8 chutích
%šumici prášky • CITRA •prášek do omáček • osvěžující
cukrátka • aromatický ceylon-
ský čaj • kořeni balené v celo
fánu • kořeni volné mleté i celé.

FRANI. MATĚJKA
TOVÁRNAPOŽIVATIN• MĚSTECKRÁLOVŽ

ČOKOLÁDA

CUKROVINKY


