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brana je silnější formou boje s pasivním výsled
ky kem — Ütok je slabší formou boje s aktivním
výsledkem.“Tento Clausewitzůvvýrok potřebuje po
drobnějšího vysvětlení. Ütok je proto slabší formou
boje, poněvadžpotřebuje větších sil hrazení větších
ztrát s ním spojených. Ütok víče namáhá vojska.
Vzdaluje je od zásobovacíchzákladen. Ale při tom je
formou boje, kterou nepřítele nakonec zdoláme.Pro
to je formou aktivní. Obrana umožňuje spoření sila
mi. V obraně se opevněními a překážkami nahrazují
živé síly. Obrana má mnohem menší ztráty než útok,
který na ni doráží. Obrana má však ten nedostatek,
že jí nepřítele neporadíme, ale rozhodným způsobem
oslabujeme a že ho možno učinit povolným vyjed
návání, pozná-1i marnost svého vysilujícího útočení.
Válka podle Clausewitzeje pokračováním politi
ky jinými prostředky. Politické požadavky, které ne
může prosadit diplomacie, musí se pokusit z jejího
pověření vynutit branná moc na válečnémpoli.Uplat
ňuje se tu Darwinův zákon „přírodního výběru“, kte
rý řídí život v ostatní přírodě už po milionylet. I v pří
rodním boji hrubá síla se kombinuje s umem. Bojo
vá kapacita
je součinem
sil fysických
s duševními.
Politické požadavkyVždymusí být úměrné bran
ným silám. Jako si nemohu koupit tři čtvrtiny kabá
tu, tak nemohu docílit tříčtvrtečního vítězství. Buď
mám peníze na celý kabát anebo nekupuji. Buď mám
prostředky celému vítězství anebo neválčím.Správ
ný odhad válečných možností vlastních i nepřítele, to
je základním předpokladem úspěšného vedení války.
V býv. Polsku, v Norsku, v Belgii, Holandsku a hlav
ně ve Francii špatně v této válce odhadovalimožnosti
válečné na strarjjpVelkoněmeckéříše. Nestali se tam
obětí „hrubé síly“, nýbrž vlastního mdlého rozumu.
V boji o život inteligencehrála vždy významnouúlo
hu. Toho svědectvímje člověk sám, který bez medvě
dích svalů, tygřích tesáků a sloní/kůžepřec jen se stal
pánem přírody.
Boj obranný je tedy podle. Clausewitze silnější
formou války, ale jen v tom případě, má-li proň po
třebné předpoklady. Z historie víme, že čtyři pětiny
všech hradů a pevností padly vyhladověním,ne ztečí.
Obranu je třeba živit potravinami i matériálem, stej
ně jako útok. Má-li obrana
dostatek
po
travin
má převahu
a materiálu,
nad
útok e m, jejž
p o d n i k a j í s t.e j n é síly,
^ í. ®-in ® zásobované.
úspěšné obraně je třeba
příslušné zásobovací
základny
a kde jí ne
ní, musí se získat útokem s omezenýmcílem.
Něco podobnéhojsme viděh v této druhé světové
válce. Velkoněmecká říše nemohla
přejít obraně
v mezích svých vojensky a strategicky nevýhodných
hranic. rozhodnému boji se světovým Židovstvem,

které dnes komanduje kapitalismu stejně tvrdě jako
bolševismu,potřebovala Velkoněmeckáříše vedle říš
ského průmysl,*ostatní průmysl evropský se všemi
jeho surovinami. Dále potřebovala východoevropskou
produkci pšenice.Obé musila odejmout nepříteli, kte
rý ji napadl, dříve,než tento získá čas k totálni mobilisari všech svých sil. Ještě než se na scéně objevilSo
větský svaz, měli jsme norské, belgické a francouzské
železo.Než se objevily na scéně Spojenéstáty, byla už
v našich rukou plodoródnáUkrajina. Dnes máme vše
chno, co potřebujeme úspěšné obranné válce. Vedle
surovin, průmyslu a potravin poskytla nám Evropa
dále miliony a miliony pracovních sil, a to kvalifiko
vaných. 4
AdolfHitler vytrhl totiž o tři roky dříve, nežli to
nepřítel sám zamýšlel a tím rozrazil jeho strategický
šik. V Anglii a v Americe se Židé domnívali, že po
Anschlussu a připojení Sudet Adolf Hitler si nejméně
dva, tři roky odpočine.Kdyby byl Adolf Hitler splnil
předpoklady nepřítele a čekal na jeho útok v
1942,jak bylo propočítáno, pak byl sevřen v kleštích,
jež mu znemožňovalyjakoukoli úspěšnouobranu.
Odvážnýma prozíravým manévrováním ptídařilo
se Vůdciještě do zásahu sil sovětských a amerických
zlikvidovat polské, skandinávské, západní a balkán
ské spojence Anglie, kteří měli n^ evropské pevnině
celkem přes 120 milionů obyvatel. Do zásahu Spoje
ných států v roce 1941 podařilo se zmenšit Sovětský
svaz*nastát o 110milionechobyvatel. Současnězíska
la Říše v Itálii, Maďarsku, Rumunsku, Finsku, Charvátsku, Slovensku a Bulharsku spojence v počtu 100
milionů obyvatel. Teprve historikové ocení geniálnosť
Vůdcova manévru na vnitřních liniích v letech
1939-41,kterým zajistil za celkem malých ztrát Nové
Evropě dostatečný prostor pro úspěšnou obranu na
dlouhou a dlouhou dobu.
Dnes vojska Nové Evropy, jejichž hlavní část
tvoří branná moc Velkoněmeckéříše, mají dvě fronty
krycí a jednu bitevní: 1. atlantickou, od španělského
břehu přes polární kruh poloostrovu Rybářskému
na vysokém severu, 2. stredomorskou, 3. východní
frontu od poloostrova Rybářského až po Kubáňské
předmostí.
Každá tato fronta má přiděleny pro své možné
úkoly patřičné síly, které jí musí stačit, aniž by bylo
třeba přesunu hlavních záloh strategických. Moltke
starší říkal, že při válce na dvě fronty je třeba jedné
armády na východě,jedné na západě a jedné na kole
jích. Každá z frontových armád má však své vlastní
frontové zálohy, s nimiž musí vystačit při splňování
svých obranných úkolů. Armáda třetí „na kolejích“
je určena pro rozhodující strategický úder, až/nepří
tel se marným útočením vysílí a své taktické počty
značně seškrtá. Pak nadejde okamžik, kdy zasáhne
na rozhodujícím místě a v rozhodném okamžiku tato
třetí armáda na kolejích, která kdesi uprostřed na
vhodném místě čeká. Boje, které trvají nyní necelé
tři týdny na východě a dva týdny a něco na Sicílii,ne-
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vá tomuto žáku Mark Aurelia a Seneky sílu přežiti chvíle,
kdy by jinak musel pbdlehnouti úži osudu. Dnes bychom
řekli, že Friedrich Veliký vyhrál v sedmiletém zápolení
především válku nervů. Osobnost menšího formátu by ale
spoň po skončení zápasu idealisovala své tehdejší zážitky
tvrzením, že si byl přece jen vždy jist svým vítězstvím a
že němu od začátku plánovitě směřoval. Friedrich Veliký
Však i ve svých pamětech, věnovaných sedmileté válce, zů
stává věren střízlivému poznání pravdy a otevřeně přizná
vá, že si „každý rozumný člověk na začátku války předsta
voval její výsledek jinak“, a klade si otázku, zda si „nějaká
neznámá moc pohrdavě nehraje s plány lidí“. Vyslovuje se
tu velmi skepticky o možnosti předvídat budoucí události a
poznamenává, že „se stále mýlíme o1tom, co přijde, neboť--,
příčiny druhého řádu (jež nemůžeme předvídat) se vymy
kají našemu smělému pohledu“. Těžké životní zkušeností
mnoho korigovaly na rozumářském optimismu panovníkova
mládí. Pro nás z toho plyne poučení, že bláhový optimismus
lidí, kteří si neustále zastírají oči před skutečností, není. jak
se za to často má, pravou hybnou silou činorodé vůle. Tra
gické odhodlání zvítězit nebo pádnom ve službách vyšší ide
je nevyrůstá v lidské osobnosti z optimistické sebedůvěry a
z nelhávání si růžových snů, nýbrž daleko spíše z onoho
stoického pohrdání smrtí- a z toho, co španělský filosof Una
muno nazývá „tragický pocit života“.
Velikost.v

umírněnosti

Odvaha
pravdě, byť by tato pravda byla sebe méně
příjemná, umožňovala velikému panovníkovi nejen přežít
sku
nejtěžší krise, ale také střízlivě
posuzovat
Nepřeceňovat
tečný
vítězství.
dosah vlastních
skutečné síly svého státu je pro odpovědného politika ne
méně důležité než činorodá vůle. Friedrichova dějinná ve
likost se osvědčila jak v houževnaté vytrvalosti za války,
umírněnosti
tak i v střízlivé sebekázni a rozumné
požadavků
míru. Již na konci
při sjednávájrí
první války slezské dovedl Friedrich potlačit své opojení
z dosaženého úspěchu a uzavřít mír, přiměřený jeho vlast
ním mocenským silám. Tato Friedrichova státnická mou
drost, spočívající v rozumné umírněnosti, vyniká na konci'
jeho největšího zápasu — války sedmileté. Pomalý,
ale tím jistější rozvoj pruské moci v Evropě byl umožněn
právě tím, že Friedrichova Státnická moudrost našla o sto
letí později svého věrného následovníka
v „železném
kancléři“ von
Také tajemství BisBismarekovi.
marpkových úspěchů spočívá v tom, jak dovedl spojovat
ráznou odhodlanost činům s rozumnou umírněností v cí
lech. V roce Í866 se musel postavit při sjednávání míru
proti armádnímu vedení i proti samému králi, aby do
cílil blahovolných mírových podmínek, které by neuči
nily z Rakouska navždy pruského nepřítele. Již tehdy
předvídal nevyhnutelnost příští války s Francií, neboť, jak
poznamenává ve svých Pamětech, nezapomínal na osud
Friedricha Vehkého, který musel sedmiletou válkou obha
jovat to, čeho dosáhl v předchozích válkách slezských. Proto
se vynasnažil sjednáním umírněných mírových podmínek
umožnit poraženému nepříteli, aby mohl brzy zapomenout
na utrpěnou porážku a zaujmouti Prusku stanovisko ne-li
přátelské, tedy alespoň neutrální. Je zřejmo, že Frie
drich Veliký tím, jak dovedl spojit odhodlanou bojovnost
s umírněnou* státnickou moudrostí, dal nejen základ dal
šímu rozvoji pruské moci v Evropě, ale zároveň ukázal bu
doucím generacím cestu trvalému zajištění svého odkazu.
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Dr. Anna J e h I o v á:
Umění
v

tvůrci

zrcadle

války

T) laiilo-H dříve, že válka bývá nepříznivá vzniku i půso^
jT
beni uméní, je dnes obecně ujasněno, jak důležitou
Biožkou duchovní výživy a niterné posily je právě, zesílený
zájem o umění. Péče, které však se dnes umělecké činnosti
dostává se strany státu, nese se vedle toho ještě i zvláštní
podpoře současné tvorby ve snaze učinili pokud možno vše,
aby ůměni ve všech svých odvětvích zachytilo co nejpodrobněji soudobý obraz velkých dějů v jejich bezprostředně vní
mané podobě a to pokud možno nejmnohostranněji a nejjrplněji.
_ ne
této
_ podpoře
Ukázalo se. však poměrně záhy, že
odpovídají všecky druhy umělecké tvorby stejnou měrou.
Proč to? Vina jistě neleží na umělcích, z nichž jedni by
měli blíže a jiní stáli cizeji událostem okolo sebe, zejména
vidíme-li, že útvar, vydávaný mnohdy za nejniternější a
nej subjektivnější část umělecké tvorby, totiž lyrika, stojí
v popředí sbírkami válečné poesie, kdežto na př. próza vý
pravná se prozatím naprosto nezmocnila dané látky jinak
než v záznamech účastníků o prožitých věcech.
Bylo by na snadě přijmouti na'milost dávno překonaný
omyl, že lyrický výraz je prostě zrcadlem prožitku, kdežto
výpravná nebo dramatická tvorba potřebuje většího odosob
nění a odstupu. Ve skutečnosti je arci dlužno nezapomínat,
že žádný umělec, výtvarník ani hudebník, lyrik ani drama
tik není ve své práci určován zážitkem natolik, aby len, kdo
prožil otřesy rozmanitějších událosíi, byl tím snad způsobi
lejší
vynikajícímu dílu než hluchý a proto samotář*ký, plachý a málo 'pohyblivý Beethoven. Cjlobeiroíleři i dobrodruzi mohou krásně zůstat duchovními prosťáč
ky a naopak zase o vnitřních dobrodružstvích bylo již řeče
no dost, než aby nebylo 'zbytečné dokládat a dovozovat, že
umělecká tvorba nevzniká prací jakési duševní fotografické
komory, v níž by se zažité tak nebo onak otiskovalo na umě
lecky citlivou blánu.
Naproti tomu arci není naprosto lhostejné pro. uměleckou
tvorbu to, co Umělec prožívá, jak by tak čášto rád předstí
. ral vypjatý Spiritualismus, soukající všecku
pravou tvoři
vost z jakési duchovní suverenity bez předmětu a vztahu
světu.
'
Krátce: člověk sice nepřichází na svět prázdný jako^ne
popsaný list papíru, avšak tvaru se mu dostává teprve zá
žitkem. Život-vytváří charakter. Bez jeho zkoušek a zatížení by
růstal člověkův duch duchem nemluvněte. Těžké i radostné
zkušenosti, zkoušky šťastně přestálé, i takové, v nichž snad
člověk neobstál a projevil slabost, to všecko propracovává a
utváří duševní mohutnosti a určuje hloubku ponoru, jehož
je duše schopna. Čím propracovanější, skutečností "a zkuše
ností prohnětenější jednotlivá záhyby vnitřní bytosti, tím
obecněji platné zrcadlení světa je s to podati tvorba člověka
i— je-li už mu dán dar a úkol tvorby.
Kdo jak reaguje
Zážitek lak mohutný, tak otřásající, tak hluboký a mnohoitranný jako je válka, nemůže proto přejít přes ty, jichž se
dotkne, aniž by je změnila až do hloubky. Ať jsou umělci
nebo nikoliv, na všech zůstane její znamení nesmazatelně. Na
jakosti vnitřní, dané hodnoty jednotlivce záleží, jaké bude
ono vtištěné znamení. A také rychlost, s níž tu dříve a jinde
později uzrají tyto změny, řídí se podle zvláštních osobních
zákonitostí a rytmu každého jednotlivce.
A tu právě docházíme také k morfologickým rozdílno
stem mezi jednotlivými druhy Uměleckého výrazu, kterými
je dáno, že písňová melodie jě dílem okamžitého nápadu,
kdežto symfonická skladba i při inspiraci vynikajícím způ
sobem intuitivní vyžaduje poměrně dlouhé pracovní doby,
značné niterné rovnováhy a namnoze i fysického poklidu
práci.
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Obdobně i mezi jednotlivými útvary tvorby literární na
chází odpověď
přítomnému zážitku nejrychleji íyrika
proto, že její bezprostřední výtrysk nepotřebuje
své krystalisaci ipHouhých časových úseků, v nichž by do prvního
vznětu mohly zasahovali zase již nové a nové zkušenosti a
prožitky. Vytryakne-li verš z nadšení před bojem, nemá po
třebí tázat se na city, zkušenosti a reakce, které se doslaví
během boje a po boji. Z nich vzniknou snad zase nové básně.
Arci, že lyrik sám vyjde ze souhrnu válečných .zážitků po
projití celé epopeje pravděpodobně také jako nová bytost.
Ne, že by pak již snad neměl být schopen znov^ vyjádřili
třebas i nový bojový vzmačh a nadšení - jistě však to učiní
potom již novými, hlubšími tóny, prozařujícími bohatěji přes
mnohonásobné spodm vrstvy prožitých zkušeností.
Tvůrce výpravného útvaru naproti tomu nemůže tvořit
své dílo takovýmto skládáním" po sobě následujících zkuše
ností — nemá-li být pouhým reportérem. Snad si bude psát
deník, jehož hodnota lidská a dokumentární bude vysoká.
Tak vysoká jako hodnofa a zajímavost mnoha- jiných deníků
nebo dopisů vojáků-neumělců. Dílo však vytvoří teprve
z uzré.L^komposiční rovnováhy, ze zkušenosti již tak strá
vené, že z ní zmizejí jednotlivé podněty, osobní podrobnosti
a podružné popudy a zůstane jen čistý destilát obecně platné
lidské pravdy, která vysloví v krystalické hutnosti životní
cit a zkušenost všech, kdo byli s ním a pouze žili, zatím co
v něm se současně děl tajemný proces tvorby.
Zrcadlo

německého

umění.

Z této úvahy je. pochopitelné, že dnes, ve čtvrtém roce »
války, vedle přehojných svazků deníkových záznamů
z války vydaja pouze' lyrika přemnohý plod. Avšak pohléd
něme jen na názvy jednotlivých sbírek: „Wiedergeburt"
(Znovuzrození) od Felixe Lůtzkendorffa, Hanse Baumanna
„Der Wandler Krieg" (Proměňovatel válka), „Anders kehren
wir heim" (Jiní se vrátíme domů) od Herybertá Menzela —
všude vedle nadšení, odhodlání, lásky domovu, velikého
zážitku kamarádství, sounáležitosti1a oběti nacházíme ústřed
ní zážitek niterné proměny, uskutečněné skrze válku.
Není proto divu, že zatím není válečného románu a ie
zajímavé, že Státní divadlo řve Stuttgartu mohlo nyní před
nedávném uspořádali týden z premiér dramatiků, kteří
bojují ná frontě a přitom dosáhlo velmi rozmanitého celoiýdenního programu, v němž nebylo náměioyé jednotvár
nosti ani reportážních záznamů z války. To neznamená, že
by všichni tito dramatikové byli cizí současnému dění.
Vždyť stojí v jeho samém středu a nasazují v něm vlastní
životy. Ale jejich tvorba, usilujíc zachytit nikoli zlomkovi
tý povrch věcí, jak se naskytují v denním vojenském živo
tě, nýbrž smysl zápasících sil, vnitřní řád a právdu, potře
buje zvětšit své zorné pole a proto odstupují všichni od pří
tomné skutečnosti mnohdy do kulis dost značně dějinně
vzdálených. V takto získaném odstupu se pokoušejí vystihnouti jádro konfliktu, vlastní drama, které nikdy není
závislé na úzké konkrétnosti.
Ve výtvarničtví jsou poměry' obdobné. Lze dnes již bez
nesnází seslavovafi. c^ß výstavy, z výtvarných prací, které
vznikly z válečných námětů a namnoze bezprostředné pří
mo v boji. Nechť však jsou to díla grafická, malířská nebo
sochařská, jde tu předevšíjn téměř bez výhrady všude
o přesný doklad, otisk skutečnosti, reportážní záznam, lhostej
no zda velkého nebo malého rozměru.
) Namnoze tak byly vytěženy lidské doklady, bez nichž
bychom se za nic nechtěli obejiti. Neboť nesmírně mocně
je v dnešním pokolení roznícena žízeň po pravdivém obra
ze nás samých, který se velice zakalil na začátku století mno
hým pochybováním, otřásajícím všemi tradičně převzatými
pravdami, hodnotami i životními, formami.
"
V potřebě přesvědčit se, co bylo vskutku životným
jádrem a co pouhou konvencí, byl snad vznik reportážního
umění vůbec a snad ocliud tryská i dnešní zájem o přesný
dokument o člověku, vydaném největší a nejtěžší prožifkové zkušenosti v ohni války.-Potxebujeme naléhavě viděl,
jak doopravdy skutečný člověk trpí a přesto se vzpřimuje.
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jak se po pravdě vyjevuje hrdinnost, jaké jsou zkoušky, architektura byla doslova mateřským uměním, jehož vývoj
jimiž člověk prochází nezlomen, v kterých polohách se láme sledovala umění ostatní, svou existencí přímo vázaná na
í jeho síla a jaké jsou jehqg opory a posilující zdroje. To vše architekturu, na stavbu chrámovou: sochařství, malířství
může povědět jen přesné a svědomité pozorování na místě. ,i umělecká řemesla. Vývojové zisky, nimž dospěla církevAvšak to vše je sbírání látky, dokladů, surovin. Syntheticky ní architektura, uplatňovaly se pak i ve stavitelství svět
hutnou a vnitřně pravdivou tvář svého pokolení, bude ta V. ském. Teprve v pozdním středověku a v novověku nastá
ké výtvarnictví moci podali pravděpodobně teprve po valy přesuny v těchto vztazích.
uzavření celého souhrnu těchto zkušeností. A nic jiného
u
Je tudíž snadno pochopitelné, jak významnou události
není pravým smyslem všech umění a jeho posláním, ně
životě středověkého národa bylo už samo přijetí křesťan
muž nynější práce jsou nezbytnou přípravou a stupněm.
ství. Znamenalo včlenění národa a jeho země do velkého
kulturního společenství evropského lidstva. Přinášelo zvý
Cesta
genia
šení kulturní i civilisační úrovně země a vnášelo i do její
Vskutku nezbytnou? Má pravý umělec potřebí těchto výtvarné produkce nové hodnoty. Do našich
zemí vnikalo
zdlouhavých a obtížných tápání? Není s to obrazivostí před
křesťanství dvěma směry, od jihovýchodu, z Byzance, a
jímat, a jedním skokem se zmocňovat pravd, jichž se nedo- od západu, z říše východoírancké. A tak v počátcích naše
tápe pracné postupné hledání? V dějinách umění by se na
ho historického údobí objevují se u nás i vlivy umění by
šla hojnost dokladů pro' tuto domněnku, lahodící velice těm, zantského,
v oblasti práce umělecko-řemeslné. Lze je vy
kdo rádi zdůrazňují svrchovanost ducha nad životem. Také světlili netoliko
styky církevními, ale i obchodními, jei
tu však je třeba naučit se pohlížet na vývoj věcí a lidí byly velmi čilé. Síla těchto byzantských vlivů ochabuje od
rozloha
jediného
lidského
života.
s měřítky širšími než je
počátku X. století, kdy maďarský klín oddělil Čechy od
Je docela možné, ba snad pravděpodobné, že se i tento
evropského jihovýchodu a kdy se naše země octly zcela
kráte stane jako už tak často: že šťastně utvářený duch na
ve sféře vlivu kultury západní. Její působení u nás byle
vrcholu doby už zralé sebere jediným rozmachem do svého
podporováno příslušností Čech nejprve
diecési regensdíla tisíceré zkušenosti, které za něho pracně, trpce a bolestně
burgské, odkud nám křesťanství pronikalo již před polovic
žili a žijí jiní. Sám v šťastné pohodě sklidí svěžest, způsobe
,
nou IX. století (křest českých knížat v Regensburgu r. 845),
nou předchozí bouří, přehlédne a komposičně vyváží tříšť později pak, po zřízení pražského biskupství, přímo arcizážitků, z jejichž bludiště se třebas nepodaří vyjiti žádnému
Svaté
diecési mainzské. A ovšem že i příslušnost Čech
z těch, kdo je sami prožili a protrpěli. V tomto obvyklém
římské říši německého národa nezůstala bez vlivu na orienta
běhu věcí bývá příčina, pro kterou umění obyčejně nej
ci našeho kulturního a uměleckého vývoje. Je obecně zná
krásněji rozkvétá tehdy, když vlastní hrdinské výboje života
mo, že idea římské říše a římské^) císařství je dědictvím
a doby jsou dovršeny, ne-li už.přímo skončeny. Avšak bez antiky a že měla ráz universální, navazujíc na tradice sta
oněch dob bouří, zmatku, nejasného víření nebylo by ani rého císařství římského. Instituce středověkého císařství
díla onoho šťastlivce. Nenašelť by, co by vyjadřoval. Bez vyjadřovala myšlenku světské svrchovanosti nad křesťan
utvářejícího hnětení těžkých dob heměl by co vyčísl z tváře
stvem tak,' jako zase římská církev byla výrazem a nástro
nbvého století, jež by bylo stejné jako doba jeho otců. Byl jem svrchovanosti
duchovní. Papež a císař dělili se o vládu
by v nejlepším případě viriuosním epigonem, mistrem for
nad šýělem, a tato myšlenká dvojí svrchovanosti, dvojí
my, nikoli mluvčím Srdcí.
vlády, došla, mnohokrát výrazu i v umění výtvarném.
osudové
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Doc. dr. Jan Květ:
Německé
středověkou

vlivy

na

naši

architekturu

I dobře známo, jak důležitým činitelem v dějinách ná(J e rodů a' zemí jsou přirozené životní podmínky, z nich

jmenovitě zeměpisná poloha. Tak i poloha Cech ve středu
Evropy především určovala netoliko politický, ale ' i kul
turní, a tedy i umělecký život země v* minulosti. Proto se
ve vývoji výtvarného umění v Cechách potkává a prostu
puje tolik různých proudů a vlivů, jež se yždy plodně
uplatňují v našem prostředí, které je dovede zažít a zpraco
vali po svém, aby je učinilo kladnou složkou v budování
domácí tradice. Působily však ještě jiné okolnosti. Jsme sa
mi svědky toho, jak se myšlenky sdělují od národa náro
du, jak se všechen život evropského lidstva rozvíjí ze širo
ké společné základny západní civilisace a kultury, i když
se u jednotlivých národů projévují svérázné rysy, nezřídka
značně odlišné. Nebylo tomu jinak ani v minulosti. Vzá
jemný styk mezi národy a zeměmi býval leckdy čilejší,
než bychom byli bchotni uvěřil.' Zvlášť významným a sil
ným pojítkem mezi evropskými národy ve středověku by
la společná myšlenka náboženská a organisace církevní.
Nezapomeňme, že v^ středověku a ještě dlouho do novo
věku byl vývoj výtvarného umění vázán hlavně na věci
náboženství a. kultu. Stavba křesťanského chrátau bývala po
dlouhá staletí ústředním problémem uměleckým. V rámci
jeho řešení projevovaly se nejvýrazněji a nejdříve postup
né proměny uměleckého chtění, proměny slohu. Církevní

evrops

k-á

výměna

vlivů

Také kultura evropského západu ve středověku,
jmenovitě v starší době, má ráz universální a "mezi
národní ve smyslu středověkém, lépe řečeno nadná
rodní, poněvadž základem, na němž se vyvinula, byly zbyt
ky a tradice staré kultury římské, rovněž universální pova
hy, a také proto, že kultura evropského západu ve středo
věku byla po staletí takřka výhradně spjata s obecnou
organisácí římské církve, neboť církevní kruhy byly dlou
ho téměř jedinými jejími pěstiteli. Hlavním výrazem toho
byla převaha laíiný. Středověká kultura duchová byla pře
vážně latinská. Teprve v pozdějším středověku, v době go
tické, kdy se i laikům dostalo většího podílu na práci kul
turní; začala latine ustupovali jazykům národním. A tal^
měla i výtvarná kultura ve středověku, ve své těsné spo
jitosti s náboženstvím a s církevním životem, v podstatě
ráz universální, nadnárodní, při čemž se vyznačovala vždy
v oblasti toho kterého národa některými osobitými, cha
rakteristickými rysy. Dálo se tak vlivem prostředí, národní
povahy i rozrůzněnosti předchozích podmínek vývojových.
Tak na společném základu tradic římské architektury vy
vinulo se i. zv. první umění románské a pak vyspělá
architektura románská. Avšak i v širokém rámci staré sta
vební kultury římské byly oblastní odstíny a. rozdíly, Síla
římských iradip nebyly také ;všude stejná. Proto působením
těchto a ještě jiných činitelů se’stalo, že románská architek
tura italská se liší od románské architektury ve Francii ne
bo v Německu. Přitom však můžeme sledovali, jak na sebe
vzájemně působí. Podobně i francouzská gotika, ono „opus
francigenum", jak píše německý kronikář, když vypisuje
historii stavby nového kostela ve Wimpfen im Tal na
Neckaru, ipá svůj ráz, kterým se liší od gotiky německé,
italské nebo anglické.
Universální a nadnárodní povaha středověké kujtury a
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umění přinášela s sebou živou výměnu myšlenek, po dněl ů
-e vlivů, jichž nosileli byli dlouho především příslusoíc'
církve nebo aspoň kruhy, s církevní organisací nějak spja,té. Důležitým činitelem byly tu zejména duchovní řády a
jejich kláštery, z nichž mnohé měly vlastní, velmi vyvinu
tou tradici uměleckou. Nová založení, t. zv. filiace, rozvíje
la tyto tradice dále a šířila je po Evropě. Tak zejména ber
nediktini z Cluny e z Hirsau ve Wixrttembersku vytvořili
vlastní stavební školu, stejně jako cisterciáci z'Ciieaux a
x jejich německých filiací. Ale i laický živel, který se zvMJ*
ště od počátku gotické doby pilně účastnil na budování vý
tvarné kultury, vynikal velkou pohyblivostí a přispíval
tak účinně ke sdělování uměleckých vlivů, často i do
oblastí značně vzdálených. Již od staršího středověku' roz
cházejí se po Evropě skupiny kameniků a zedníků ze se
verní Italie, zvláště z okolí jezera Corno (magistri comacini),
vnášejíce tak do románské architektury ve Francii i v Ně
mecku, jmenovitě v Porýní, prvky a motivy architektury
lombardské. Ještě více pak v době gotické putují architekti
dilu, hledajíce práci i zkušenosti od
a kameníci pd díla
huti, přes hranice zemí, nesouce s sebou technické
hutě
xnalosti i slohové zvláštnosti svých mateřských dílen, ve
kterých se jim dostalo školení. Jen tak si lze vysvětliti
rychlost, s jakou se gotika šířila po Evropě. Casto bývá uvá
děn příklad francouzského architekta Villarda de Honnecourt, jehož náčrtník se zachoval, a který na svých cestách
dospěl až do Uher. Víme i o jiných francouzských stavite
lích a kamenících, kteří odcházeli za prací do Německa.
Ale víme také o jejich německých druzích, kteří zase cho
dili na zkušenou dt>Francie, i o jiných německých stavite
lích, kteří pracovali na stavbách katedrál ve Španělsku a
v Itálii. Tak mistr Hans von Köln dokončil ve druhé polo
vině XV. století průčelí katedrály v Burgosu. Tak byli při
zváni ke stavbě dómu milánského Heinrich Parier i Gmůndu a Ulrich von Ensingen, stavitel dómu ulmského, vedle
architektů »francouzských. A ovšem že i v jiných oborech
výtvarné práce ve středověku byl podobný pohyb uměl
ců po celé Evropě, jmenovitě v malířství a v uměleckých
řemeslech. Dodejme ještě, že umělecká díla přenosná puto
vala často daleko od místa vzniku, af již jako dar či objed
návka, nebo i jako předmět obchodu, který, se zmocňoval
v nSEterých oblastech celých odvětví výtvarné produkce.
Naše

románské

st aý by

a jejich

vzory

Bylo třeba odchýlili se poněkud ód vlastního thematu a
dotknouti se podrobněji všečh těchto věcí, abychom si
mohli učinili přesnější představu o tom, jakými cestami se
šířily ve středověku umělecké myšlenky po Evropě, a jak se
mohly uplatňovali všechny ty vlivy, o kterých tak často
hovoří dějepis umění. Okolém této stati jest podali přehled
ný nástin vlivů německé středověké architektury na stavi
telství v zemích našich. Zvládnouíi thejjia tak rozsáhlé ve
zhuštěné zkratce není právě snadné. Smíme se však o ni
pokusili proto, že se můžeme opříti i o výsledky novodobé
ho českého dějepisu umění, který v úsilí o objektivní vy
líčení vývoje našeho výtvarného umění zaznamenával a
•ledoval poctivě v pracích monografických i synthetických vlivy německého umění ná výtvarnou kulturu v na
šich zemích stejně, jako vlivy ostatní, jež nám přicházely
ze západní Evropy i z jihu, z Italie. .
^ Bylo již poznamenáno, že vůdčíiK uměním ve středově
ku byla architektura, především architektura chrámová.
V její oblasti můžeme zaznamenali působení německých vli
vů velm^ záhy, hned na počátku našeho historického údo
bí. v t. zv. době knížecí. Pro Cechy je tehdy, a ještě později,
příznačné jakési vývojové zpoždění proti západní Evropě a
Německu. Tak se stalo, že v době knížete Václava Svatého
obrážejí se ve stavbě jeho veliké rotundy sv. Víta na Hra
dě pražském vlivy stavebních schémat ještě předrománské
doby, karolinské, jež nám přinesli stavitelé zřejmě cizího,
původu, nejspíše z říše francké, jak na to poukázal
prof. J. Cibulka. Podle jeho názoru vyvinul se u nás pod
vlivem této první svatovítské stavby se čtyřmi podkovovitý
Č—
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mi apsidami na obvodu známý zjednodušený typ kostela'
kruhového, rotund, který je pro naši románskou architek
turu velmi příznačný a který z ech záhy začal pronikali
do zemí sousedních, do Saska, do Uher a do býv. Polska.
Rovněž ve stavbě podélných kostelů, basilik, navazují ro
mánské Cechy koncem X. a v (XI. století na starší typy ně
mecké architektury ottonské. Bylo tomu tak, jak ukázal Ci
bulka, u stavby klášterního kostéla sv. Jiří v Praze, a také u
stavby druhéha biskupského chrámu sv. Víta na Hradčanech
z let 1061- 96, u í. zv basiliky Spytihněvovy, jež nahradila
rotundu Václavovu. Basilika ta, jejíž zbytky jsou zachovány
pod střední a západní částí dómu svatovítského, měla dva
chóry, a jak znovu upozornil V. Menci, byl^a posledním člán
kem v řadě podobných ottonských dómů saského typu z do
by kolem r. 1000.Nejbližší obdobu poskytují nedávno vyko
pané zbytky staré katedrály v Regensburgu. Zmíněné zpožďo:
vání ve vývoji vyrovnává pak česká architektura románské
doby, jak ukazuje Menci, stavbou kostela sv. Vavřince na
Vyšehradě ve třetí čtvrtině XI. století pod přímým vlivem
nové tehdy stavební školy z Hirsau,, o níž již také - byla
zmínka, a jež se vyvinula z podnětů stavební školy bene
diktinů z Čluny. Ve století XII. přiklání se umělecké pro
dukce Cech německému jihu v malířství i v architektuře.
basilikám, jež u nás vznikaly v té době pod vlivem jihoněmecké chrámové architektury, spojující v sobě principy
školy z Hirsau ^ vlivy prostorového cítění románské chrá
mové architektury v íialii, počítá Menci biskupský dóm
v Olomouci, kostel kláštera ostrovského u Davle, klášterní
chrám v Rajhradě, kostel johanitů P. Marie, konec mostu (
v Praze a premonstrátské kostely na Strahově a v Milevsku.
Přitom ukazuje zejména na příbuznost posléze jmenovaného
chrámu s kostelem sv. Jakuba v Regensburgu.
Častým stavebním typem naší vyspělé architektury ro
mánské ve století ‘XII.jsou podélné kostely šlechtické s ehrporami na západě, na něž se vstupovalo přímo ze šlechtic
kého dvorce v sousedství kostela. Jich studiem se zabýval
zejména zesnulý prof. V. Birnbaum, a byl to prof. Cibulky,
kí^rý ukázal, že tato západní tribuna šlechtických kostelů se
vyvinula zjednodušením, redukcí t. zv. westwerku, 1. j. zá
padní části chrámové stavby, jakou se^ vyznačovala archi
tektura karolinská a ottonská i na německé půdě. V centrál
ních typech české architektury románské ve XII. století
potkávají se vlivy německé s italskými. Takovou centrálou
o základně tvaru čtyřlistu, vyrůstajícího ze čtverce, byl zbo
řený kostel sv. Jana na Zábradlí v Praze, zbudovaný v první
čtvrtině XII. století, patrně lombardskými staviteli, jak lomu
nasvědčoval jeho ráz. Naproti tomu porýnští umělci pra
covali, jak se zdá, asi již ve třetí čtvrtině téhož století, na
stavbě kostela v Záboří nad Labem, příbuzného arcibiskupské
kapli v Mainzu. Čtyřlistý půdorys má i kostel v Reznovicích
na Moravě, o němž árch. Sochor a prof. Dostál ukázali, že je
příbuzný se starší kaplí Všech svátých při dómu v Regens
burgu. V basilikálních stavbách našich z počátku XIII. sto
letí — opět v souhlasu s obdobnými jevy v malířství — lze
zaznamenat! vlivy saské, tak zejména v chórové disposici ko
stela v Proseku u Prahy. Klášterní kostel premónslrátů
v Tepl, dnes mimo hranice Protektorátu, byl tou dobou zbu- ,
dován jako kostel síňový, t. j. o stejné výši všech tří lodí,
na rozdíl od basilik, jež mají střední loď zvýšenou. Bylo tu
stavěno, podle systému, který se nedávno předtím několi
krát uplatnil v chrámové architektuře okruhu regensburského, jmenovitě ve Walderbachu, ve formě, která je teplské
nejbližší, v podobě, na jejíž vznik působily zase vlivy ro
mánské architektury lombardské. Ve stavbách klášterních
kostelů cisterckých byly arci platné i u nás v různých va
riantách zásady, které ovládaly jejich chrámovou architek
turu v celé Evropě. S premonsíráty vnikají pak nám pří
mou cestou, na samém sklonku románské doby, vlivy pozdně
románského plného a dekorativního slohu porýnského ve
stavbě klášterního kostela v Doksanech v době kolem roku
1220, a snad i ve stavbě klášterního chrámu v Kladrubech.
Později, kolem r. 1240, objevují se u nás některé prvky a
zvyklosti porýnského slohu na stavbách několika koiielů

PřítDranoso
v severních a západních Cechách, když byly prošly pro
středím architektúry durynsko-saské. Kostel ve Vinci je
z nich vývojově nejpokročilejší.
Na jihu Cech v době kolem poloviny XIII. století, i hlou
běji ve středních Cechách a také na Moravě, vyskytují se
dekorativní prvky a motivy z oblasti podunajské-spolu
s některými motivy běžnými v architektuře burgundskocistercké. Souvislost s rakouskými architekturami cisterckými,
jmenovitě se stavbou chrámu v Heiligenkreuzu, projevuje se
pak zvláště v bohaté stavbě kláštera v Tišnově z let 1235-50,
jež patří t zv. slohu přechodnímu, již silně prostoupenému
prvky časné gotiky. Týž sloh ovládá i stavbu klášterního
kostela v Třebiči, který je významným krystalisačním bodem
a pak i východiskem — pro střední Podunají — jihoněmeckého slohu benediktinských hutí, jehož první zdroje je tře
ba hledali až v architektuře vzdálené oblasti anglo-normanské. Propagátory tohoto slohu byli mniši irské řehole, 1. zy.
školských benediktinů. Stavba třebíčská přijímá mimo to
i některé vlastnosti slohu bamberského a zejména některé
motivy architektury porýnské, jmenovitě soustavu kopulí,
jimiž je část chrámového prostoru sklenula, a pak zevně ne
obyčejně krásný a dekorativně účinný motiv L zv. trpasli
čích galerií a motiv velkého růžicového okna. Drobné gale
rie, jež jsou pro vnějšek porýnských chrámů tak příznačné,
přejala porýnská architektura románská ze stavitelství lom
bardského. Na stavbě třebíčského chrámu nechybějí však
«ni ohlasy domácí architektury cistercké a cisterckého slo
hu rakouského. Příklad třebíčský ukazuje velmi názorně, jak
složité byly i u nás poměry v románské architektuře, jak
různé a jak daleko byly rozpjatý cesty, jimiž putovaly nej1
různější umělecké směry a proudy po celé Evropě. Okazu
je Však také, jak obtížné jsou úkoly dějepisu umění, který
chce objektivně zaznamenali všechna taková dění.
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a pozdní

gotika

Při recepci gotických stavebních forem v našem pro
středí můžeme arci sledovali i projevy přímějšího spojení s*
západní gotikou francouzskou. To platí především o stavba
klášterního kostela v Sedlci, pak o stavbách biskupa Jana
z Dražie v Roudnici i o stavbách samého Karla IV. brzy po
jeho návratu do vlastiíKarel IV. povolal však také z Němeo
architekta Petera Parler ze Schwäbisch-Gmündu, r. 1353,aby
pokračoval ve stavbě nové katedrály svatovítské, začaté
Mathyasem z Arrasu podle vzoru půdorysné disposice kate
drály v Narbonne. Mladý umělec, teprve třiadvacetiletý,
člen rozvětveného stavitelského a kamenického rodu, jehož
příslušníci pracovali na chrámových stavbách v četných ^
německých městech, vyučenec svého otce Heinricha, který ^
z hutě dómu v Kolnu byl povolán ke stavbě kostela sv. Kří
že ve Schwäbisch-Gmündu, ocitá Se tu náhle v prostředí
královské a císařské residence s nemálo vyvinutou, stavební
tradicí a s vypjatými požadavky uměnímilovného panovní
ka, újímá se s největším úsilím svého úkolu a vyrůstá tu zá
hy na největšího středoevropského architekta své doby •
jednoho z prvních a nejvýznamnějších iničiátorů nového,
dekorativně plného a živého slohu architektury pozdně go
tické. Vedle stavby svatovítské -j kaplí sv. Václava jsou do
kumentárně doloženými pracemi Parterovými nový chóf
kostela sv. Bartoloměje v Kolínáj, chrám Všech Svatých na ,
nim se druží nepo
Hradčanech a Karlův most v Praze.
chybně jím začatý chór kostela sv. Barbory v Kutné Hoře a
staroměstská mostecká věž v Praze. Parlerův osobní architek
tonický sloh spojuje v sobě prostorotvorné principy a tvarové
prvky i motivy zčásti kólnského původu, jež si přinesl ze
svého domova, s prostorovým cítěním, jež poznal v našen*
prostředí, a ovšem s tím, co nového sám vytvořil. Tak za
kládá velikou a slavnou tradici parlerovské hutě svatovítské
- pot jeho smrti . 139 vedou ji jeho synové Johann a Wen
zel a mistr Peter - v níž i sochařské umění rychle a úspěš
Gotika
kolonisace
ně spěje novému pojetí realistickému. Bohužel, růst tradice
a městská
v Cechách
té byl u náš záhy přerván husitskými válkami, ale mohl se
dále rozvíjeli v oblastech sousedních, kam vlivy pražské
Nemálo složitou je také otázka počátků gotické architek
hutě zasahovaly již ve století XVI. Tak ve Wienu již od po
tury v Cechách, zejména pokud se týče datování nejslarších
čátku XV. .století pracují stavitelé, kteří lam přišli z Cech,
gotických staveb. Architektura gotická, jež se vyvinula ve
•
Wenzel, palmě syn Petera Parler, a pak Reter a Hans z PraFrancii; přichází nám prostředím německým, .a její proni
kání do našich zemí časově se kryje s největším rozmachem chatitz, kteří pracovali na stavbě veliké jižní věže chrámu
sv. Štěpána, v jejímž tvarosloví se zřetelně obrážejí vlivy
t. zv. německé kolonisace, jež byla v pohybu již od počátku
parlerovské hutě.*» Parlerovské vlivy byly zjištěny také
XII. století a jež ve století XÜL dosahovala ů nás vrcholu.
Kryjí se z.nemalé části i cesty á, směry, jimiž
nám gotika v chrámové architektuře v Breslau. Kamenické značky pří
slušníků parlerovské hutě vyskytují se i na stavbě věží dó
přicházela, s cestami a směry německé kolonisace. Nebof ve
dle duchovních řádů byli to zejména němečtí kolonisté, kte
mu v Regensburgu a na chrámových stavbách několika měst
ří přispěli rozšíření gotického stavebního slohu v Cechách
ve Švábsku, ba až v Porýní. Dva z členů pražské hutě praco
vali také na stavbě katedrály ve Strassburgu.
Moravě.
A
tak
přibližně
od
poloviny
XIII.
století
za'a na
Podobně jako dříve benediktini a cisterciáci, byli vel
pouští gotická architektura kořeny v naší půdě jednak
kými stavebníky v době vrcholné gotiky žebravé řády ka-stavbami cisterciáků, zejména přes země rakouské, jednak
stavbami řádu františkánského, patrně přes Sasko, jak lomu zatelské, dominikáni a františkáni. Typ stejnolodních kost»lů, který se ujal v Cechách již ve XIII. století a bohatě se tu
nasvědčuje jmenovitě slohový ráz nejkrásnějšího našeho sou
vyvíjel ve století XIV. a XV., rostl zčásti i ve spojitosti s pří
boru časně gotických staveb, klášter blahoslavené Anežky
v Praze. V nedávno založených a nově zakládaných městech buznými tyby kazatelských, kostelů v Rakousku, jmenovité
vznikají tehdy vedle kostelů kazatelských řádů žebravých
ve variantě dvoulodní - takový je na př. kostel v Třeboni
velké chrámy městské, farní, .v jichž architektuře lze nejed
— jež měla svůj počátek ve stavbách dominikánů francouz
ských,
zvaných jakobíny. A patrně i typy menších stejno
sledovali
souvislosti,
architekturou
té
neb
oné
oblasti
nou
s
lodních kostelů farních v jižních Cechách v době gotiky
německé, odkud patrně kolonisté přicházeli. Tak na př. ve
starší části kostela sv. Bartoloměje v Kolíně, v trojlodí o pozdní vyvíjely se v souvislosti s obdobnými typy farních
kostelů v sousedních oblastech podunajských.
podunaj
stejné výšce lodí, obrážejí se vlivy architektury wesifálské
ským stavebním typům hlásí se i stavba velkého stejnoloda hessenské, jež nám přišly patrně prostředím durynskoního chrámu sv. Jakuba v Bmě. Naproti tomu v jiných, star
saským, jak-tomu-nasvědčuje tvar věží v průčelí. Naproti
ších stejnolodních chrámech na Moravě uplatňují se vlivy
tornii jihoněmecké vlivy působily asi na půdorysnou dispo
prostorové koncepce typů westfálských.
sici farního kostela v Kouřimi. V hradních stavbách pro
jevují se pak souvislosti s typem hradu, jaký byl běžný
Doba, kdy vývoj gotického stavebního slohu dospívá
svému vrcholu, spadá u nás do vlády Jagellonců. Země sa
v Německu, a také ve stavbě měst uplatňovaly se u náš
principy známé z Německa. Ve stavbách cihlových s režným již zotavila z pohrom, které ji stihly v první polovině XV.
zdivém, jakou je dominikánský kostel v Budějovicích, nebo
věku, a její stavební kultura těší se novému rozkvětu. Jako
chór děkanského kostela v .Nymburce, později, v prvních
ve XIV. století stavba dómu šv. Víta v Praze, tak nyní stavdesítiletích XIV. století, také kostel v Hradci Králové nebo J>a chrámu sv. Barbory v Kutné Hoře, začatá Peterem Pariaklášterní kostel na Starém Brně, tušíme spojitost s cihlovou
rem, stává se nejskvělejším projevení-nově probuzené vita
architekturou severoněmeckou.
lity země v oblasti tvorby architektonická. Stavbu veda
7_
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důvěru v české umění, tedy v českou práci v jejím nejhodhodnotnějším projevu. Měl by býti stíhán, tvrdě stíhán.
Tento článek chce být pokusem o důkaz, že je třeba ve ve
řejném zájmu přejít ráznějším činům, než je krátkodechá
výstraha té či oné instituce, jejíž dobrá vůle je stejně ne
sporná jako její praktická bezmocnost. Ale protože to hejno,
do něhož teď hodím kamenem, drží pohromadě zpropadeně
dobře a umí kejhat, až uši zaléhají, považuji za vhodné úvodem zdůraznit tom:
1. Nejsem majitelem, tichým společníkem nebo přízniv
cem některé obrazové galerie či jiné obchodní svatyně umě
ní, ani údem té či oné ze vzájemně se potírajících zájmo
vých skupin okolo obrazů.
2. Nemám doma soukromou galerii, jejíhož znehodnocení
bych se obával v důsledku nynější malířské inflace a řádění
v
padělatelů.
3. Nekoupil jsem falešného Úprku, Holka, Chitussiho,
aniž kohokoliv jiného a nemání tudíž příčiny být rozlícen '
na všechno, co souvisí s malířským kumštem.
4. Nemám a'neosobuji si odborných znalostí, mám .jen
určité informace a pozorování. JesJiže se vůbec osměluji
mluvit do této věci, tož jen proto, že neslyším mluvit jiné,
povolanější. Jediné speciální znsÄosti,které si nesu s sebou
do tohoto boje za obnovení poctivosti české palety, jsou zna
losti bývalého soudního zpravodaje denního tisku. Jsou uži
tečné a jsou tu na místě, neboť záležitost, o níž chci mluvit,
zdá se sice být uměleckou, ale ve své podstatě se vytváří
kriminálně.
Když jsem takto předložil svou legitimaci, přistupuji
věci. Objasním ji na několika typických případech. ,
první:
Případ
Vyvalila se v posledních letech spousta padělků našeho
slavného malíře folklóru. Některé bídné a drzé, jiné obratné,
ba rafinované. Protože dva příslušníci rodiny zesnulého mis
tra nechtěli dát ve psí celé jeho umělecké jméno a pohreb
ní čest, začali padělky hledat a nastupovat na jejich držile cestou práva. Vznikla celá řada soudních pří, byli slyšeni
soudem znalci, byla dokázána- v serii případů falsa (někdy
i několik autentických mistrových motivů bylp spojeno padělatelem v nový obraz, jenž ovšem se odborníku projevil
jako padělek), soudním nálezem byla řada takových obrazů
zabavena pro museum padělků obrazů při policejním ředi
telství v Brně. Nemýlím-li se,, mají jich tam už osmnáct a
samá slavná jména. Každý takový proces na obranu umě
lecké a lidské cti mrtvého mistra stál jeho příbuzné 3—5000
'korun na útratách právního zastoupený protože vždy byl za
chycen jen nynější držitel, nikoliv padělatel obrazu, tedy
oběť a nikoli vinník. Bylo sice možno sledovat zpět řetěz
kupujících (protože takový .obraz zpravidla jde z ruky do
ruky), ale tento řetěz se vždycky typicky přetrhl u osoby
zemřelé, která se, nemůže ani zodpovídat ani bránit. V žád
ném případě se nepodařilo soukromé námaze příbuzných
mistrových dospět až
padělat eli, zachytit ho. Facit celé
této rozčilující námahy: desetitisíce stály procesy, policejní
museum má dnes asi tucet padělků mistrových obrazů a
bůhví kolik tuctů nebo i veletuctů takových padělků běhá
dáie.
Případ
d r uh ý:
Jde kdosi pražskými ulicemi a vidí za výkladem krásný
obraz slavného českého émpresionisty. Ten kdosi přijede
nazítří do Moravské Ostravy — a co uvidí? Za výkladem
týž obraz téhož slavného impresionisty. Cena horentní. Kte
rý je teď pravý? Nebo jsou oba „kopie“?
třetí:
Případ
Zařizují se teď celé malířské velkovýrobny. Inserují
v novinách, hledají obratné síly, barvy a plátno dodají samy%
— ku podivu. Vyrábí se pro ně na běžícím pásu. Zasvěcenci
si vyprávějí o odlehlejších vilách, kde pracují sériově sku
piny obratných malířů. Jeden líbivý motiv třeba stokrát.
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Jsou jmenována jména lidí, kteří nechali jiných povolání zely úředním přezkoušenímpo stránce kvality i ceny, zmi
a vrhli se na tuto konjunkturu. Stane se, že taková oficina zela by takřka přes noc spoustašmejdu, protože by še s ním
nikdo neodvážil před úřední odborníky. A kdo by šel se
dostane i vyšší ambice, a tu se může přihodit, že její prin
cipál překvapí veřejnost inserátem, v němž nábízí obraz svými penězi do „černého obchodu“, nad tím by bylo pak
slavného malíře. Je ovšem potom malér, jestliže se stane možnochladně pokrčit rameny.
toto: „Ano,“ praví principál, „je to skvostný kousek a za
Nedomnívámse, že to, co jsem načrtl v předchozíchřád
cích, je jedině správné nebo schůdné řešení nynější obra
ručeně pravý. Nemá sice podpis, ale zato expertisu věhlas
ného znalce XY. Já obchodjen zprostředkuji, obraz má ten zové mizerie. Ale domnívám se, že nějaké řešení vůbec je
žádoucí a že si české malířství zasloužípomociproti tlupám
a ten pán.“ Jde se tomu pánovi,jde se ke druhému, třetí
mu, čivrtému, protože obraz prošel za pár dní bůhví kolika břídilů a podvodníků.
rukama. A nástojte: obraz má nejen expertisu, ale už i ty
pickou šifru mistrovy... Kde a jak ní přišel — ignora
mus et ignorabimus.
Případ
čtvrtý:
Obrazové podnikatelství ve velkém. Chudá rodinka ke
štěstí přišla, už má z obrazů několik domů.Takhle se to dě
Jdeme
na zkušenou
lalo: Obrazy malovali chudáci malíři i amatéři, z nichž
nejžádoucnější byli tí, kteří měli jméno stejné neb aspoň
Svět vychovává
podobné některému známému mistru, protože v takovém
případě bylo možnobalancovat s velkým finančnímužitkem
Před nedávnémjsem měl ve skupině dětí na sta
na zákonnémrozmezí. V autech se rozvážela ta krása po rosti také jednohopatnáctiletéhohocha,který byl velmi
vlastech českých a bůhví kolik přijímacích salonů a praco
neukázněný.Mohl jsem ho napomínat,jak chtěl, tak ne
ven zdobí v rodinách, které by za dobrý a poctivý kumšt poslechl.Stěžovaljsem si na něho jeho matce, ale ta,
nedaly zlámanou grešli. Když obchodyvázly, používalo se chudinka,si sama s ním neví rady a naříkala, že ani ji
tohoto zvlášť účinného triku: Milostivá se převlékla do neposlechne.A protože byla slabá, ještě ho omluvila.
smutku,vystupujíc jako vdova po znamenitémmistru, který Ulehčilasi na konecslovy: »Ažse dostanedo světa, po
• ach, tak předčasně umřel, a teď půjde se svými obrazy o- zná, jak se musíposlouchat.«
hromně do ceny. Takové nadějné, takřka bursovní obrazy
Svět vychovávákázni. Jakmile se chlapec dostane
šly ovšem na dračku a „zemřelý“ mistr milostivě šofíroval z dosahu slabýchrodičů pod dohled jiných, cizích lidí,
auto, velmi spokojens jejími obchodnímivýsledky.
je nucen uposlechnout.Teprve v kázni se z něho dělá
Tak by bylo možnopokračovatdo nekonečna.Pokud jde člověk.Teprve zde, odpoután od rodičů, sám na sobě
při těchto nekalostecho škody,které si způsobil ten či onen poznává,že ve světěsi nemůžečlověkpočínat podle své
jednotlivec svou naivní lehkověmostí, nelze ještě mluvit libovůle,ale že se musípodřídit celku,aby s tím celkem
0 věci veřejného zájmu. Jestliže dopřeje sluchu povídačkám mohl v pořádku a svornostižít. Je štěstím pro takové
chlapce, že se dostanou mezi jiné lidi, do světa. Ale
agentovým člověk se vzděláním, rozhledem a úsudkem ji
někdy nestačíjen ten náš svět, ten českýsvět, někdy se
že
věří,
Kdo
risiko.
jeho
věc
fungujícím,
dobře
je
tó
nak
a
takový chlapec dostane dál. Dříve se posílaly děti na
právě jeho si pan agent vyvolil,aby mu dal příležitost ná
ramnému kupu, koho netrkne, proč že se ten chlapík vláčí t. zv. handl do sudetskéhoúzemí, aby se tam naučily
od města městu a od ulice ulici s obrazem, který by němčiněa v jiném prostředíuzrály.
Mohu o tomto thématu zcela bezpečněpsát, protože
přece mohl docela pohodlně prodat v Praze, jestliže to ojsem sám ve svých14 letech tuto změnuprodělal.Kluk,
pravdu je taková vzácnost,tomu ovšem není rady ani po
moci. Stejně nemůže člověk litovat pošetilců, kteří sednou který se honil jen za mičudou,se dostanenajednou do
na lep bůhvíjakým povídačkám tajuplným náznakům. Wienu,na plné dva roky, meziNěmce,Italy, Slovincea
Maďary v internátu — a zde žij! Nejprve to na člověka
Zdravá skepse musí každému poradit — a jistě poradí do
působilo tísnivě, přepadla
ho jakási sevřenost srdce,
bře. Mnohemvážnější íolii ovšem dostávají takové přípa
která osobou ale pak v soužití s cizími chlapci a při nutnosti se učit
dy, kdy jde o obra zys expertisou,
expertovou,nebo jeho úřadem, či veřejnou funkcí vzbudila cizímujazyku, v soustředěnostia při zájmu o nové věci
a lidi se člověkměnil až pocitu radosti. Jakási muž
v kupujícím důvěru v reálnost věci.Víme, co podvodnícido
vedou ztropit s expertisami a jejich přelepováním s origi
nost vcházído jinocha, učí se pocitu soudržnosti,až na
nálů na padělky, víme též, že byly v určitých případech jednou poznávápravé kamarádství,všímási blíž života
kolem sebe a vstřebáváten životdo sebe.Stává se aku
dány expertisy ne dosti uváženě,takže se vyskytly před sou
dem i obrazy, na nichž byla jen ta expertisa pravá (věcně mulátorem,který se nabíjí novou silou.
ovšem též nepravá). Má-li se do této otázky vnést jasno,
A
prodělání takové školy v jinošském věku se
pořádek a právní jistota, což zajisté je věcí veřejného záj- stává zpo
chlapcemladý muž, který se později odvážísám
do světa,dál, do ciziny,za živobytím,až za moře,do ne
nju, zdá se velmi a naléhavě žádoucí cesta úředního zá
kroku, který zajisté by uvítali se souhlasnýmporozuměním známých končin, kde předem
neví,.čím se bude živit.
všichni seriosní malířští znalci a experti, protože jistě i oni Je nabit odvahouskoro námořnickou.Není
to však ně
• velmi smíšenými pocity zjišťují jednotlivé případy >o- jaký planý romantismusnapodobit knížky o Robin
9 vážlivého uvolnění expertské bdělosti. Ta cesta by byla: sonech,je to poznání vlastní sebejistotya víry v sebe.
přechodný generální zákaz vydávání obrazových expertis Z kluka, který zlobil,že.si s ním nikdo nevědělrady, se
účelům soukromým osobami a znalci úředními včetně stává muž, který si ví ve všemrady. Zvážtií
a na hlou
přísežných soudníchznalců, spojený s revisí seznamů těch
posti, které kdysi sám prováděl, se dívá s opovržením.
to soudních znalců po stránce odborné kvalifikace, jakož Vyšší/síla— budovatsi krásnýživot zaujmejeho mysl.
—
1 založenínového expertského sboru, nad jehož činnostíby Jiná touha,
poznat cizí kraje a lidi, radovat se ž'krás,
se úředně bdělo. Stálo by to ovšem kus práce, ale byla by které jsou rozsetypo světě,ho žene kupředu.I milostné
to práce velmi záslužná.Znamenala by první krok očistě motivy ustupují do pozadí před jinými myšlenkami.
našeho malířského umění
obnóvenínormálníchpoměrů Takovýjinoch už pociťujepotřebu hrdinství,jak ji viděl
v něm. A jděme ještě kousek dále: proč by se nemohlazří
a poznal ve světě,kdyžsi jí dovedl ve svémzpokornění
dit úřední dozorčí místo, regulující celý ten divoký, všímat.
zčásti podvodný a zčásti nežádoucí neb aspoň zbytečný
Snad jen málo Čechůmje vrozen pud světáctví.Ale
obchod? Seriosní obchodníci^ se jistě nebáli takové kon
v podvědomívšichnicítíme,že by nas vábil.Všimneme-li
trolující regulační činnosti úřední. Kdyby obrazy prochá
si, jaké knihy jsou nás v oblibě, přijdeme na to, že
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knihy (zvláště překlady), v nichž vystupují hrdinové,
kteří šli do světa. Právě jsem četl knihu Kristmanna
Gudmundssona Modré pobřeží. Pasáček, obecní dítě,
se ve 14 letech s ranečkem na zádech' pouští do dalekého
světa a jen tam je mu dáno uplatnit své prosté lidské
hrdinství: pomoci stejně postiženému děvčeti, sirotku,
který leží v nemocnici. Ve světě nečekají na člověka ně
jaká světaborná dobrodružství. Čeká prostý, žhavý život.
Čistý a krásný ve své prostotě. Ale je nefalšovaný a bez
prostřední. V něm se dají zažít dobrodružství srdce.
Nikde se neprojeví duch kamarádství v tak spontánním
světle, jako ve světě.
Silnice mi byla universitou, a ne česká silnice, ale ai
tam ve Španělsku a na ostrovech. Na ní jsem poznal, co
to je člověk. Širý svět je zdrojem pro poznání. A mužem
se chlapec nestane bez poznání. Už před desíti lety jsem
přednášel mladým mužům ve Zlíně na heslo •»Mladí lidé,
do světa Ut A tento výkřik platí pro všechny časy. Je ne
Karel Hadrbolee
měnný.

Jinak..

a

Oyšem že o totálním pracovním zasazení.Vlastně spíše
o tom, co s ním souvisí.Prosím vás, přátelé, až zase budete
příště debatovat, nenuťte se do pózy hrdinů nebo trpitelů!
Ani jedna vám nesluší a také ani jedna neodpovídáskuteč
nosti,protožetotální pracovní zasazenínení hrdinstvím, není
také trestem, je prostou povinností, kterou je nutno splnit
podle svých nejlepších sil, jak to káže úcta sobě samému,
úcta tvrdé době, která má příliš vysoký cíl, než aby se
mohla mazlit s drobnými bolestmi jednotlivců.Přišlápnutý
palec si budete moci pofoukat po válce, teď jde hlavně o to,
abyste si ho vůbec pofoukat mohli. Bolestímpráce, je vás
ještě hodně, kdyby se mělo soudit podle hluku, který nadě
láte, musiloby vás být mnohem více než těch ... druhých.
Dlouhá je cesta od hlučného nádeníka práce až mlčelivému, tvořivému umělci, dosáhnete-li jednou tohoto siupně
duševní noblesy, pak vám ubude na řečech a přibude na
výkonu a budete také hravěji snášet ty nezbytné zlomyslné
šťuchance, které s sebou život tak štědře přináší.
Vaše pracovní odyssea počala u pracovníhoúřadu, sleč
no F.? Neříkejte, prosím, že byla proti zaměstnankynímtohoto ctihodného' úřadu Xantipa pouhým jehňátkem! Po
kud jsem mohla zjistit, hm
máte sama tak malou dávku
vlídnosti a shovívavosti.Proč. by měl být právě pracovní
úřad dostaveníčkemandělů prvého řádu? Snad to byla ná
hoda, že s vámi nebylo jednáno přesně tak, jak jste si to
představovala,konečně záleží na tom, co jste očekávala.Na
sousedské popovídání mají 'ony dámy v každém případě
v úředních hodináchhrozně málo času. Snad vypadla jejich
slova ve snazepo stručnosti stroze. Uvědomtesi také, .s ko
lika ženami už asi toho dne mluvily před vámi, kolik vy
slechly nesmyslných řečí a požadavků... pomyslete si, že
také jen lidmi, s nervy jako máte vy, které jsou na roz
f jsou
díl od vašich vystaveny mnohem větší zkoušce.
^
Také nespokojena,paní P.? Je vám nepochopitelné,že
jste byla právě vy přidělena jistému veřejnému úřadu jako
uklizečka? Především ne pravě vy, ale také vy, a pak to
není ponížení.Dnes není opravdu prázdným heslem,že kaž
dá práce šlechtí člověka, jen když je poctivá a dokonale
vykonávaná. Ah tak, chtěla jste do kanceláře. Tam se také
musí pracovat, má drahá. Jaké máte vůbec předpoklady
pro práci v kanceláři! Psát na stroji neumíte, o stenografii
víte jen mlhavě, že se skládá z nepochopitelněkomplikova
ných znaků a marně jste přemýšlela, proč je asi rychlejší
než obyčejné písmo, a konečně... v pravopise a počtech
nejste také nejsilnější. Ne, nechci vás přivádět do rozpaků,
být vámi sonstředímveškerou svou ctižádostna to, aby mně
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přidělené místnosti byly ve vzorném pořádku, aby každý
věděl, že ani nemohouvypadat jinak, protožejsem tam pra
covala j á.
A vy, nevlídný pane-představený, nemylte se, přáíělé,
existuje jich ještě hodně, nebuďte tak nevrlý na paničku,
která příliš dlouho nic pořádného nedělala a teď tu stojí
zkroušeně před vámi a naříká si dětinsky na závratě při
úklidu, třebaže jí kvetou tváře a podle vašeho odhadu by jl
neuškodilo',kdyby shodila několik kil. Vyzkoušejtejednou
moc vlídného,třebaže naprosto určitého slova!Ale poznám
ka, jako: ... „vy jste tu pro mne, ne já pro vás!“ nejen že
se naprosto nehodí do úst veřejného úřednika, ale obviňuje
vás přímo, že svépostaveníšpatně chápete,že se na své mís
to nehodíte. Nepatříte tam ještě z jiného důvodu,,který je
mnohem závažnější. Udržujete personál na vyšším stupni
početnosti,
je právě nutno. Milý pane představený, to,
sabotáž. Ulekl jste se tohoto slova? Dr.
provádíte,’je
tu
co
Goebbels charakterisoval přesně pojem „válečně důležitý“.
„Válečně důležité je vše, co napomáhá vítězství. Vše
chno, co vítězství škodí nebo je zadržuje, je zločinemproti
bezpečnostinároda“. Vidíte, stačil jediný citát a už... chá
pete. Ti lidé, kteří sedí ve vašem oddělení a okusují si bez
nadějně nehty nudou, by mohli vykonat jinde poctivý kus
práce, «ili positivněpřispět vítězství ... vy to víte a přec*
nezjednáte nápravu, řekněte sám,není to sabotáž?
Je mi vás srdečně líto, pane bankovní úředníku V., u*
proto, že nyní pracujete jako dělník, ale že to pokládáte za
osobní urážku. Dovedu pochopit, že vám změna prostředí
dělala značnépotíže,vaši dnešní kolegovémají tak málo po
chopení pro vaši výjimečnost.Nezlobte se proto na ně! děl
ník ,který denně zápasí s materií, má docela jiné měřítko
bolestínství,
pro hodnoty,kdo ví, zda ne opravdovější.Vaše
váš soucit se sebou samým vás asi svedl při hotovenímatie
bych byl nevěřil,
v podoběkřížek hořké poznámce:„Nikdy
že se může v obyčejné strojnické dílně skrývat tolik kříž
V 5 r
ků!“
vítězství
Co na tom záleží, přes kolik křížků se
dostaneme.Velké věci nebyly ještě nikdy darovány ani jed
notlivcům, ani národům. Snad bychom si ani dobře neuvě
domili jejich' cenu, kdyby nebyly tak draho vykoupeny.
Dnes jde o nás všechny, o Evropu, o její úctyhodnoukultu
ru, řekněte, nestojí opravdu za to, abyste se chlapsky vypo
řádal s těmi několika křížky, ktefé vám doba naložila na
hřbet... a je ten váš křížek opravdu tak těžký? Nenesou
jiní, tam někde, kde si to dost dobře nedovedetepředstavit,
tíhu daleko horší?
vám, staří veteráni práce, mám velikou prosbul
Buďte mijosrdni těm totálně zasazenými Nešlehejte ja
jízlivými poznámkaminSTekruisujtetak zlobně jejich šaty,
chování,začátečnickouneobratnost!Pomoztejim přes těžký
začátek, snažte se být dobrými kamarády, budou vám za to
vděčni. Jednal jste správně, vy muži, který jste nahlas ne
milosrdně odsoudil před vděčně se ušklibujícím publikem
v tramvaji jako neužitečnéhotvora dobře oblečenouženu,
jedoucí po prvé do práce, ke které se ostatně sama dobro
volně přihlásila? Vidíte, jak se může člověk zmýlit! Nejen
že jste jí ublížil, ale prozradil jste, jak jste úplně falešně
pochopilsvůj poměr práci
lidem. Řádný člověk se už
hezky dlouhodívá s úctou na čestné stopy práce na dělníko
vých šatech,neměl byste mít opačnětaké aspoň tolik shoví
vavosti a úcty někomu, kdo v hodinách mimo práci si do
vede udělat ze života svátek? Takovémaličkostinesmějí za
sáhnout rušivědopracovního kamarádství a poměru člověka
člověku.
Jarmila Vazačová.
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ných památníků dávné české minulosti ^e vzácný per
gamen, chovaný v archivu české země, který všeobecně

kde vládl jako „patricius Romanorum". Na sklonku téhož sto
letí stanul však na sicilské půdě ostrogothský Theodorich,
který se ujal vlády. V prvé polovici VI. století připadla Si
cilie s jižní Itálií říši Byzantské, vedené Belisarem. Postavení
Byzantinců však tu nebylo nijak pevné a bylo ohrožováno se
střídavým úspěchem Langobardy, Saráceny a konečně Nor
many a pravým zakladatelem normanské moci na Sicílii a
v jižní Itálii stal se Robert Guiscard, který za pomoc papeži
Mikulášovi IL. obdržel od něho v léno Apulii, Calabrii a Si
cílii, jichž pak dobyl sám nebo ve spojení s bratrem Rogerem. Po smrti Roberta Guiscarda rozdělili si vládu jeho dva
synové, ale když jedna linie záhy vymřela bez dědiců, slal
se Roger IL, syn nejmladšího bratra Roberta Guiscarda,
svrchovaným vladařem celého panství. Roku 1130 přijal Róger II. titul krále neapolského a sicilského, čili krále obojí
Sicilie:
Tento nový titul museli králové obojí Sicilie obhajovali,
zejména proti papežskému stolci. Roger II. dosáhl uznání
u papeže Anaklefa II. á Innocence II. Rogerův nástupce Vi
lém I. musel bojovali se vzpouaDUbaronů, podněcovaných
papežem Hadrianem IV.,_ale zvítězil tak, že se i papež mu
sel s ním smířili. Jeho syn Vilém IL zemřel bezdětek a tak
se stala dědičkou celého panství Konstancie, dcera Rogera
II., která byla provdána za římskoněmeckého císaře Heinri
cha VI. z rodu Stauíského, který své nároky proti národní
straně normanské prosadil. Heinrich VI. z rodu Štauíů byl sy
nem Friedricha Barbarossy a byl rovněž mužem velikých
cílů, za nimiž dovedl jiti obratně a tvrdě. Když se mu po
dařilo spojili s důstojností císařskou i územní rozmach o bo
haté- kraje jihoitalské. a sicilské, doufal, že se uskuteční smě
lé plány jeho otce o nadvládě v křesťanstvu. Žel však upro
střed skvělých plánů schválila ho smrt na Sicílii r-1197. Jeho
syn Friedrich byl však v té chvíli chlapcem sotva tříletým,
který byl vdovou Konstancií svěřen v. poručnictví papeži
Innocenci III. Krátký čas vládla samostatně Konstancie a po
její smrti se podařilo zachránili panství obojí Sicilie pro
mladinkého Friedricha.
Jinak lomu však bylo s dědictvím císařské koruny. V Ří
ši zápasily o prveřtství dvě mocné strany, Staufů či ghibelinů a strana guelfská. Štaufové pocítili nebezpečí, když agi
tací kčlnskóho arcibiskupa Adolfa z Alleny počala se mocně
zdvihali strana guelfská. '
Obratná

politika

Přemysla

Otakara

Zájmů rodu štaufského ujal sff mladý, sotva dvacetiletý
Filip, nej mladší syn Friedricha Barbarossy, původně sice
určený
stavu duchovnímu, ale když se stal jediným muž
ským potomkem panujícího rodu, obrátil svou pozornost
věcem světské vlády. Nejslavnější z tehdejších hlasatelů
veřejného mínění Walter von der Vogelweide charakterisuje ho jako nadaného mladíka značného vzdělání a jemných
mravů. Filip po smrti svého staršího bratra císaře Heinricha
VI. pospíšil z Italie do Německa a nezištně se zasazoval
o svého mladičkého bratrovce Friedricha. Ale i mezi jednotli
vými přáteli štaufské strany vznikly pochyby, bylo-li by do
bré, aby bylo na trůn povýšeno tříleté děcko a Filip koneč
ně nabyl přesvědčení, že se nijak neprohřeší na svém bratrovci, když přijme korunu pro sebe, ba náopak, že své stra
ně velmi prospěje. Knížatům strany štauíské se podařilo roz
ptýlili poslední rozpaky Filipovy a tak 6. března. 1198byl
Filip v Ichterhausenu svórně zvolen a po dvou dnech
v Můhlhausenu veřejně prohlášen za budoucího císaře.
Ač na tomto sjezdu nebyl přítomen český panovník Pře
mysl Otakar, přece bylo hned patrno, že se projeví jako
oddaný stoupenec Staufů. Přemysl byl odedávna přesvěd
čením věrný ghibellin a proto neopomněl ani v této chvíli
uzavřití pevné úmluvy. Na sněmu se patrně dal zastupovat^'
svým bratrem salzburgským arcibiskupem Vojtěchem, ale
když Filip byl 8. září 1198ozdoben v Mainzu královskou ko
runou, byl již Přemysl se skvělou družinou přítomen. Přinesl
tak v této chvíli Filipovi důkaz své oddanosti a vzápětí do
stal od něho výsostnou odměnu. Se souhlasem četně shro
mážděných knížat zvolený a korunováný král Filip povýšil
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za věrné služby Přemyslovy Čechy na dědičné královsíví a
Přemysla se všemi jeho nástupci vyhlásil za krále. V den
kortmovace
bylo patrně vydáno českému králi privilegium,
i které
se však nezachovalo, ale potomní císař Friedrich se
na ně odvolává.
Volba Filipa Staufského sice zkřížila částečně plány pro
tivné sírany, zejména kolnského arcibiskupa Adolfa, ale pro
volbě pozvána všechna říšská knížata a hlav
tože nebyla
ně volba nebyla provedena podle tradičních pravidel, stra
na guelfská volbu Filipa neuznala a 9. června toho roku po
výšila v Kolnu na královský trůn volbou Ottu, hraběte
z*Poitou, mladšího syna někdy Jindřicha Lva. Odvážný a
rytířsky smělý Otta byl tehdy právě šestnáctiletý a volbou
přijal pořadové číslo svého jména jako Otto IV.
Strana štaufská nemohla být překvapena tímto otevřeným
vyslovením nepřátelství, ale přece se dala zaskočitL Filip,
Zvolený před čtvrt rokem, dosud opominul utvrdili svůj ti
tul i moc. Zdá se, že se nevzdal myšlenky zachránili nástup
nické právo svému synovci. Ale váhání se-'inu nyní zle vy
mstilo
tradičním zvyklostem, korunovace patřilo, že koruno
vačním místem byly Aachen {nedávno bombardované) a
korunu na hlavu vsazoval arcibiskup kčlnský. Aachen
v době vo^by Ottovy byly v rukou Filipových, který hned
zesílil posádku, ale Ottovi se přece podařilo zmocnili se
města a zde 12. července toho roku byl arcibiskupem kölnským korunován. Vzápětí došlo ke druhé korunovaci a sice
v Mainzu, kde byl korunován Filip z rukou arcibiskupa
Aima Tarentaiseckého v zastoupení arcibiskupa mainzského.
Říše měla tedy dva krále. Ottu IV. na místě a z rukou tra
dicí posvěcených, ale zato s nepravou korunou, a Filipa, si
ce s pravými insigniemi, ale v neobvyklém Mainzu a du
chovním hodnostářem, o jehož příslušenství Říši mohl býti
spor. Ve skutečnosti však faktická moc byla na straně Fili
pově proti tradici volby Ottovy. A Filip se odhodlal své pře
vahy využít. Z Mainzu mělo býti proti Ottovi zakročeno vá
lečně a tu český kráľ Přemysl dokázal svou vděčnost a vypravil se mu na pomoc se zástupem opravdu důstojným mo
, ci českého krále. Zato korunoval Filip Přemysla
za krále
v Boppardu. Výprava proti Ottovi nepřinesla sice rozhod
nutí, ale znamenala citelné oslabení Ottovo. Filip již před
zápasem silnější zvětšoval nadále mečem-i úmluvami svou
moc.
Nyní se však do sporu vložil- papež Innocenc III. Byl -to
bystrý právník a obratný státník. Z korunovačního obřadu
vyvozoval papež právo zkoumali správnost královské
volby a potvrzovali císaře jako biskupy a jiné duchovní
hodnostáře. Po nějakou dobu kolísal Innocenc III. v rozhod
nutí, pro kterého z obou králů se má otevřeně vyslovili, až
konečně tak učinil. - Papežské rozhodnutí však4 platilo pro
\ Ottu. Olla dosáhl toho uznání hlavně proto, že učinil pa
peži rozsáhlé ústupky, zvláště ve věcech italských. Moc však
stále byla na straně Filipově a proto se nyní jednalo o to,
aby změnou politické ořientace některých knížat byla štauf
ská strana podstatně oslabena, aby pak jediným nárazem
mohla být smetena.
Polifikaaláska
V prvé řadě pak byl na programu český král. Jeho odda
nost ke štaufské straně zdála se velmi nebezpečnou a lak
byly nasazeny páky, aby^byl Přemysl buď převeden na
stranu Ottovu, anebo áspoň aby zůstal neutrálním. Vydatnou
pobídkou tomu byla momentální závislost Přemyslova na
papeži a sice v rozvodovém sporu Přemysla a jeho manžel
ky Adlety, se kterou se chtěl český král rozvést
tomu
bylo zapotřebí svolení papeže. Také české poměry v ducho4 venstvu a zejména pravomoc, kterou si Přemysl osoboval
na základě Filipova privilegia, žé totiž je právem českého
krále dosazovali biskupy na území, přináležející jeho vládě,
vedly tomu, že král musel hledali papežovu přízeň., Toho
obratně využil Innocenc a tak se mu podařilo aspoň na oko
odvrátili za sliby Přemysla od Filipa.
Tím však celá záležitost nebyla urovnána. V rozhodné
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chvíli, když již mělo dojiti střetnutí mocenské přeslfy Fi
lipovy s Ottou, nacházíme Přemysla opět na straně štaufské.
Než, co se nemohlo dosáhnouii na válečném poli, ani vyjed
náváním, to rázem se stalo skutkem zločinnou rukou. Když
mělo již vyrazili vojsko z Bamberga proti Ottovi, byl náhle
Filip v biskupském paláci 21. června 1208zavražděn falckrabětem bavonským Ottou z Wittelsbachu. Bylo to dílo osob
ní pomsty zklámaného ženicha Filipovy dcery. Nastal vše
obecný zmatek a mnohé knížata — do té chvíle stranící Fili
povi, přebíhala- do tábora Ottova. Zdálo se, že je otázka
vlastně vyřešena, protože dlouholeté vysilující spory unavo
valy. Do popředí se doslal plán vyřešili spor smírnou cestou
— manželským spojením Filipovy dcery Beatrice s Ottou.
0 nárocích mladého Friedricha však nepadlo ani slůvko.
Všeobecnému uznání Otíy již nestálo takřka nic v cestě a
tak po sjezdu ve Wurzburgu, kde byly konány slavné zásnu
by Ottovy s Beatrici Staufskou, stal se Otto dědicem impe
rialistických snah svého dlouholetého odpůrce. A tak došlo
slavné korunovační cestě do Říma, při které český krá)
po prvé použil článku Filipova privilegia, jímž bylo dovo
leno penězi vyplatit se z osobní účasti na královské jízdě.
Přítomnost Ottova v Halli však byla zdrojem nových spo
rů s pápežem, jemuž se císař záhy stál svými territoriálními
požadavky na poloostrově nepříjemným. Otto porušil právo
mladého Friedricha, svého příbuzného,-« zmocnil se veliké
části pevninového království a chystal se opanovali i SiciliL
Než v té chvíli loď, která byla připravena prb Friedricha,
aby ho odvezla africkým břehům, byla obrácena opačným
směrem. Papež uvalil na Ottu klatbu a postavil proti němu
jako kandidáta Římskoněmecké říše mladého Friedrich*
Siaufského, syna císaře Jindřicha VL
Král

český

opět

zasahuje

V září roku 1211 sešla se říšská knížata v Nůmbergu a
s králem českým na prvém místě provedla volbu Friedricha.
A tak v'téže chvíli, kdy Friedrichovi hrozila ztráta Sicilie,
jeho- dědičného panství, byla mu nabídnuta císařská koruna
v .Říši. Když se však Otto dozvěděl, co se zatim stalo za
Alpami, nechal dobývání ostrova a spěchal do Říše. Citil
vážnost chvíle. Zajistil si na -jedné straně věrnost- několika
knížat-, která holdovala již Friedrichovi a s veškerým důra
zem své moci obrátil se proti českému králi. Na sněmu
v Nůmbergu v. květnu 1212byl čéský král Přemysl sésazěn
a Otto propůjčil Čechy v léno se šesti korouhvemi Vratisla
vovi. Přesto tto dobře viděl, že mu. vlastně ubývá na popu
laritě a moci a že mnohé zraky obracejí se na Friedricha.
Chtěl tedy sňatkem s Beatrici upevnili s^Voumoc, ale mladá
jeho choť zemřela, po několika týdnech a s ní byly pohřbeny
1 naděje Ottovy. Odtud se pak datuje počátek rychle se blí
žícího konce.
Uznání Fri.edricha v Ríši šlo velmi spěšně. Ke konci září
1212shledáváme se s ním v Basileji, kde došlo odměňování
těch, kteří prokázali novému králi svou oddanost. Mezi
prvními pak byl český král Přemysl/který obdržel slavné
privilegium, o"jehož významu byla učiněna zmínka výše.
Friedrich, který dosud neměl pečeť římskoněmeckého pa
novníka, dal tedy přivěsili svou rodovou pečeť sicilskou ve
zlatě a tak se doslala sicilská pečeť na jednu z nejdůležilějších listin pro český národ.
Friedrich pak došel rychle uznání po celé Říši. Vládu za
Alpami brzo však odevzdal svému synu Heinrichovi a ode
bral se do Italie. Papež Řehoř IX. sice těžce nesl sloučení
panstvy v Itálii s důstojností císařskou a když Friedrich otá
lel se slíbenou křížovou výpravou proti Turkům, uvalil
naň klatbu. Friedrich se skutečně vypravil do Palestiny a
podařilo se mu spíše vyjednáváním než bojem dosáhnouii
popuštění svátých míst. Vrátil se zpět a vyrovnal se s pape
žem a pak věnoval se především úpravě poměrů v Itálii
a na Sicílii. Správa byla zreorganisována a to tak, že v tomto
království se nám jeví první moderní stát byrokraticko-absolutistický.
Téměř výhradním sídlem císaře stalo se Palermo. Při
krásné zátoce,‘zvané Zlatá lastura, vyrostlo péčí Friedricho-

;
Pŕítámrost^
vou nádherné město, jehož gotický dóm, památka z XII.
ztolelí, vévodí mezi třemi sty kostelních budov dodnes na
sličném panoramatu. C.elá země stala se znamením hospodář
ského rozkvětu, zejména hedvábnického, cukerního a vlnař
ského průmyslu á bylo pečováno o povznesení orby a ob
chodu. Friedrichova doba však se stala i zlatým věkem pro
pěstování věd a krásného umění, neboť sám císař ozdobil
se vavřínovým věncem básníka a přítele všech přírodních
věd. Zejména byl z celé duše oddán východní astrologii.
Ve státní správě, která byla doma korunována vydáním
nového zákoníku: „Konstituce království Sicilského", i v Říši,
kam občas dojížděl, všude bylo znát jeho obratnou ruku a
politický rozhled. Od doby jeho panování je možno zazna
menali náznaky vzrůstu touhy po organisaci menších territoriálních celků, jakýchsi národních států - což se během sta
letí vyvinulo úžasnou měrou a od čehož naše doba opět
ustupuje a dává přednost celkům daleko rozsáhlejším.

úhlavní

r. 1235, kdy židovští starší pak za mučení vyznali, „že .jsou
jim listové z poledních zemí od nejvyšších správcův židov'ských přineseni, v kterýchž se čte, že se jest jistě Mesiáš
narodil a že má již let věku svého třicet a Goja Magoj,
kteříž někdy byli od Alexandra Velikého v horách Kaspias
zavříni, ti že jsou již vyšli z nás, abychom se s nimi (kteří
jsme v zemích půlnočních) spojili, pobízejí." (Dr. V. Řezní
ček: Židé v zemích českých.) Zikmund Winter líčí, že r. 1538
na Hradčanech Židé otrávili mladého souvěrce Joachima,
který se chtěl děti pokřtili, a uvádí z pramenů, že starý Zid
s Joachimem „dišputoval, mluvě, chce-li býti křesťanem;
čemuž odpověděl, žě chce, Mesiáš přišel, a Mesiáš ten,
jenž přijde a kterého očekáváte, je antichrist a ďábel." (Zik
mund Winter: Kulturní oSraz českých měst - díl první, str.
210.) židovské víře mesiášské zmiňuje se Rřegrův SIov^’
nik naučný z r. 1866 a Ottův Slovník naučný z r. 1901 je
ště dodává, že proto také nacházeli mezi Židy stoupence
Mesiášové nepraví, jací vystupovali u nich v různých dp^bách také ještě v XVIII. století.
Proťokoly

nepřítel

siónských

mudrců

o válku Anglie, Sovětského svazu a Spojených států americ
kých proti Německu, Itálii a Japonsku; připustí snad, že na
rozdíl od států Osy jest v řadách Spojených mocností mnoho
2idů, a ío i na vlivných místech, že pověstný „mozkový
trust" presidenta Roosevelta se Skládá věišinou ze Židů, íe
šlechta Anglie má dosti židovských nebo se Židy spřízně
ných členů a také Sovětský svaz jest Židy silně prostoupen;
v zápětí však zdůrazní, ž^ vedou Roosevelt, Churchill a Sta
lin,- kteří nejsou Židy, a jimž dojista záleží především na
osudu jejich států a národů, nikoliv Židů.*Faké bolševismus
ztratil u mhohého nášeho člověka svou neblahou pověst
a nezřídka slyšíme ujištění, že dnešní bolševismus není již
tím, čím býval.
/
Možno omluvili podobné pochybnosti. Jednak jest
představa židovské svěíovlédy sama o sobě téměř neuvěři
telnou, jednak demokratická výchova bývalé Českosloven
ské republiky nebyla takovou, aby lidu v tom směru ote
vřela oči, ale naopak měla spíše zájem na tom, aby lid ne
prohlédl. Proto nebylo u nás pro tuto otázku valné pocho
pení e nepovšimnuty zůstaly výstražné hlasy jednotlivců.
Myšlenka židovské světovlády souvisí úzce se zvráce
nou představou „vyvoleného národa" a mylně chápaným
starozákonným proroctvím o Mesiáši. Účení farizeů, jež Ježíš
Kristus rozhodně odsoudil, přešlo do Talmudu, který po sta
letí utvářel povahu židovskou. T^mud vpravil Židům pře
svědčení o méněcennosti národů nežidovských a o pový
šenosti vlastního, vyvoleného národa, který jediné jest
předurčen pro vládu nad světem. Z Talmudu vyvěrá nená
vist proti křesťanství a dvojí morálka Židů, jimž víSči Nežidům jest dovoleno vše. V Talmudu jsou obsaženy pokyny
pro židovskou politiku za všech dob, směřující důsledně
lžidovské světovládé.*)
Židé očekávají Mesiáše jako mocného panovníka, který
jim dá panství, světa. Doklady starobylosti této myšlenky
nalézáme i v našich památkách: Kronika Václava Hájka z Libočan vypravuje o hnutí pražských Židů za krále Václava

Moderní Židé sice o Mesiáši výslovně nemluví, ale pra
ovládnutí světa.
cují důsledně podle vydaných směrnic
Kdežto Talmud podal jen povšechné pokyny, roztroušené
ve spoustě jiných myšlenek, jest podrobný program židov
ského postupu uložen v malé knížce „Protokoly siónských
mudrců." Udánlivě jde o zápisy důvěrných přednášek na
sionistickém kongresu v Basileji r. 1897, jež se podařilo
získali carské tajné policii. Spisek není u nás neznám. Ja
kýsi výtah' z něho byl uveřejněn po interpelaci poslance
Březnovského na rakouské říšské radě r. 1906 v brožurce
„Tajemství židovské politiky", která již tehdy se dočkala 6.
vydání. tTplný překlad, vydaný po prvé světové válce, vy
šel r. 1927 v druhém vydání a r. 1937v novém zpracování.
Občas bylo spisku vzpomenuto i v oficielním tisku, ovšem
vždy ve snaze dokázali, že jde o podvržený padělek. Tak
širší česká veřejnost, zejména vrstvy vzdělané, nevěnovala
knížce pozornost, Jakou by byla zasluhovala.
Rozhoduje obsah, nikoliv původ spisu. Ve 24 kapitolách
nastolení ži
či protokolech jest načrtnut rozvrh postupu
dovské světovlády, který se podivuhodně shoduje s vnitro
politickým i zahraničním vývojem evropských států v po
sledních asi 50 letech, předvídaje události, o nichž v době
uveřejnění knihy jsme ještě neměli tušení. Očividnou jest
shoda s duchem a myšlenkami Talmudu.
t
m
Také Protokoly siónských mudrců (v dalším jen Pro
tokoly) vycházejí z představy vyvoleného národa (čís.
5, 11)**)a směřují tomu, aby israelský král se stal patriar
chou světa (čís. 3, 15, 23, 24). Netají, že dosažení tohoto cíle
jest Židy promyšleně sledováno po staletí (čís. 5, 13, 15, 16,
22) a že již jen málo zbývá dovršení díla (čís, 3, 11),v sou
hlase s Talmudem považují za zvláštní výhodu rozptýlení
Židů mezi ostatní národy (čís. 11) a používají pro křesťany
urážlivého označení „Goj".
Talmudské mravní hledisko Protokolů dostatečně osvětlu
jí tyto ukázky: „Naše heslo je síla a licoměrnost
Násilí
.. .
musí být principem, licoměrnost a chytrost pravidlem
pro
vládu, která nechce být svržena novou silou. Toto jest je
diný způsob
dosažení cíle, dobra. Proto nesmíme se za
razili před podplácením, klamáním, zradou, může-li to po
sloužili našemu cíli" (čís. 1). „V našich rukou je neudržitel
ná ctižádostivost, plamenná žíznivost bezohledné msty,
zlostná nenávist" (čís. 9). „Nemilosrdně popravíme všechny,
kdož uvítají naše vystoupení na trůn se zbraní v ruce
. ..
pro dostižení vážného cíle nelze zastavovali se před pro
středky a počítali číslo obětí, přinášených pro tyto cíle"
(čís. 15).
Jest zajímavo, že Robespierre, jeden z předáků francouz
ské revoluce, kdysi pravil podobně: „Zásadou demokratické

*) Podrobněji pončí čtenáře knihy PhDr. František
vá tvář Židovstva

**) V závorce json uvedena čísla příslušných kapitol Protokolu, po
dle II. vydáni z t. 1927.
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vlády jest ctnost a jejím násirojem teror." Tuto nápadnou
shodu vysvětlují Protokoly: „Vzpomeňte francouzskou re
voluci, kterou jsme nazvali Velkou, protože taje jejích pří
prav dobře známe, neboř to byla práce rukou našich"
(čís. 3). Bezděky myslíme tu i na bolševický teror v Rusku
a jinde. Ti, kdo věří v nějakou přeměnu bolševismu, měli
by si přečisti, co opakují Protokoly na několika místech
o odstranění inteligence (čís. 3, 4, 6).
Děsivě působí otevřené doznání páchaného zla: „Nahro
madili jsme hory zlata, ačkoliv to stálo potoky krve a slz"
(čís. 2). „Což nedokážeme takovým bohatstvím, že všechno
zlo, které tolik věků jsme byli. nuceni činili, by sloužilo na
konec skutečnému blahu - ?!" (čís. 22). Co jsou proti tomu
dnešní protižidovská opatření, byf byla sebe přísnější I
přemýšlení vybízí líčení příprav rozvratu mezi státy
i uvnitř jich: „Vysadili jsme u všech jejich osobní i ná
rodní zájmy, náboženské i rasové nenávisti námi vypěsto
vané v jich srdcích během dvaceti století” (čís. 5): „Po celé
Evropě a ve všech částech světa musíme vyvolat kvašený
rozepře a nepřátelství .
Na každý odpor musíme býti
. .
s to odpovědět válkorř se sousedy tomu státu, který se nám
osmělil odporovat. V případě, že by i sousedé se rozhodli
kolektivně vystoupit proti nám, musíme vynutit odpor —
světovou válkou
Abych jedním slovem vyjádřil náš
. . .
systém zkrocení gojských
vlád v Evropě: Ukážeme jedné
z nich svou sílu terorem a ostatním, dopustí-li se proti nám
povstání, odpovíme americkými, čínskými nebo japonský
mi děly" (čís. 7). Vedlo by daleko, uváděli z Protokolů dal
ší doklady, jak byly záměrně podkopávány základy mon
archických států (čís. 1, 3, 10),jak byla soustavně snižována
autorita panovníků (čís. 3, 5, 18, 20), a státních úřadů (čís.
3, 17), jak byla odstraněna šlechta (čís. 1, 3, L), jak rozvrat
pokračoval i v demokratických státech bojem politických
stran a parlamentní korupcí (čís. 1, 3, 8, 9, 10) a jak byly
připravovány hospodářské krise (čís. 20).
Vše to jsme prožívali v bývalé Rakousko-uherské mon
archii a v bývalé Československé republice a dosvědčuje
to i nynější světová válka. Nemůže býti padělkem, co teprve
po desítiletích potvrdily skutečné událijsti.
Duchovní

zbraně

Židů

Zvláštní pozornosti zaslouží různé způsoby rozleptám
duše člověka: „Jejich mládež zhloupla
časnou
. 1). „Arznemravnělostí, ke které ji vedou naši agenti". . (čís.
se
baví dočasně nebo žijí nadějemi na nové požitkářství. Ař
hrají hlavní roli u nich náiei vsugerované zákony vědec
kých theorií, nimž my stále prostřednictvím našeho tisku
vštěpujeme slepou důvěm
úspěchy JDarwi. . . Pozorujte
nismu, Marxismu a Nielzsche-ovské
filosofie. Demoralisující účinek těchto nauk na ducha Gojů musí nám býti bez
podmínečně jasným" (čís. 2). „Gojové bez naší vědecké rady
odvykli přemýšlet" (čís. 3). „Musíme podkopat víru, vy
mýtit z ducha Gojů i principy o Bohu a duši a nahradit tyio ideje mathematickými výpočty a materiálními tužbami"
(čís. 4). „Zeslabit veřejné mínění kritikou, odnaučit veřejnost
rozmýšlení
především
toto mínění zmásti pro
. . jest vzájemně třeba
jednáváním . mnoha
se potírajících názorů z nej
různějších stran; takže Gojové zabloudí v labyrintu
.. .
Musíme vésti výchovu gojské společnosti lák, že jich .ruce
klesnou slabostí
." (čís. 5). „Mládež Gojů obloupili, omezili
..
a znemravnili jsme vštípením theorií a principů, jež pro
sebe považujeme zřejmě za falešné" (čís. 9)'.
naučili
. . nové
jsme lid hledali stále novosti
vytyčujeme „. nyní
.
.
.
problémy
svedeme jejich pozornost na zábavy, hry,
.budeme
. .
vášně
řídili i nadále jejich myšlenky na vymvšlení. .a . uskutečnění nových fantastických a tak zvaně
pokrokových theorií. Jistě se nám podařilo o nejvyšší mí
ře rozvrátili nic netušící hlavy Gojů slovem „pokrok" (čís.
13). „Nebudeme trpěíi jiného náboženství mimo své .'.
Proto musíme zbořifi-všechna náboženství
Filosofové.
. . .
naši budou kritisovat všechny nedostatky náboženství
Go
jů. ale nikdo nebude kritisovat náboženství naše
Zřfdili jsme šílenou, špinavou, odpornou literaturu . ..". (čís.
. .
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14) „Posadili jsme je na koníčka přeludu o pohlcení lidské
.
individuálnosti
symbolickou jednotkou kolektivismu" (čís.
15)
konfiskujeme ve svůj prospěch poslední paprsky
. „. . . mysH, kterou již dávno řídíme" (čís. 16).„Všude
nezávislosti
se hlásá svoboda svědomí . . . otevřeně se nebudeme dotýkati existující víry, povedeme
.však boj kritikou vyzývající
rozkol"“(čís. 17). - Pěkně vystihl tento podvratný vliv Židů
na naši kulturu Giovanni Papini ve svém románu „Gog".
Vším tím chceme Goje žmalátniti a vyčerpali do té míry, aby
nám musili nabídnouti autoritu mezinárodní" (čís. 5). „Tím,
že si lidé stále víc a více odvykají samostatnému myšlení,
obrátí se na naši stranu" (čís. 13).
Srovnejte s uvedenými myšlenkami výchovu českého
lidu nejen za bývalé Československé republiky, ale již
v předcházejících desítiletích, a pochopíte, proč mnohý náš
inteligent se nedovedl dosud přizpůsobili nové době.
Vpravený jed působí i po odstranění Židů. Jen bude-li
tento duševní rozvrat zastaven a člověku vrácena víra v*
věčné hodnoty života, možno považovali obranu za za
jištěnu.
Mocenský

nástroj

židovské

svěiovlády

Nelze potlačili otázku, co vlastně umožnilo onen obrov
ský vliv Židů na nežidovské národy. Kromě zmíněného
duševního rozvratu bylo lo,‘jak Protokoly prozrazují, zlato
(čís. 1, 2, 5, 20, 22), tisk (čís. 2, 7, 9, 10, 12, 13, 19) a svobodné
zednářstvo (čís. 3, 4, 9, 11, 15). Tento vliv uplatňuje se po
dnes v demokratických a neutrálních státech, což vysvětlu
je kolísavost, nerozhodnost a mnohý podivný zjev v těchto
rozluštěni
zemích. Tak podávají Protokoly takřka klíč
záhady světového dění: Z nich poznáváme, že moderní de
mokracie byla záměrným klamem, tvořícím jen přechod
dalšímu vývoji, že boíševismus s jeho terorem není ná
hodným zjevem, ale dalším účelným článkem v řadě opa
tření, vedoucích
židovské světovládě, a konečně, že ka
pitalismus a boíševismus se vzájemně nevylučují, ale na
opak se doplňují, směřujíce společnému cíli. Vlastenectví
tfárodů jest hanebně zneužito jejich zotročení.
Kdo prostudoval Protokoly a srovnal je se skutečným bě- •
hem událostí, nedá se svésti tvrzením, že bolševismu«,
a světovládné choutky Židů jsou pouhým strašákem, za
stírajícím domnSié imperialistické úmysly států Osy, nebo
že boíševismus není již tím, čím býval,- takový člověk na
opak dobře ví, že tato tvrzení jsou novým klamem a pů
vodcové jich jen prozrazují, komu vlastně slouží. Nelze
mluviti o přerodu bolševismu, dokud trvá organická sou
vislost Sovětského svazu s komunistickými stranami, jež ne
ustávají ve své svěfové rozvratné činnosti a nemohou pre
stati, dokud trvá židovské úsilí o ovládnutí světa.
Vzpomínáme všech komunistických pokusů o převrat od
ruské revoluce 1917 až do ňejnovější doby; vzpomínáme
neutuchajícího
úsilí bolševismu o světovou revoluci a
obrovského zbrojení Sovětského svazu; vzpomínáme, „že
toto jméno bude tvořit rámec pro připojení dalších socia
listických států, které vzniknou mimo území býv. Ruska"
(Karel Radek); vzpomínáme i podivného vývoje nynější
světové války a vzrůstající rozpínavosti Spojených států
severortnerických. Židovská syětovláda není bajkou! Vy
jasňuje se. Do popředí vystupují jen Spojené státy severo
americké a Svaz socialistických sovětských republik —
dvě ramena imaginárních nůžek, jimiž mezinárodní Žid se
chystá přisiřihnóuti svět podle svých záměrů. Svoboda ná
rodů nezáleží v zdánlivé státní samostatnosti, ale v tom, mohou-li žiti a pracovali pro sebe. Svoboda-či otroctví? Kdo
neztratil smysl pro čest, není na rozpacích, co činili.

PřítDimiostL,.
pevnin

politika

Vniv. prof. dr. Rudolf W i e r e n
Nová
{Geopolilický

Evropa
náčrlek.)

J edxiota Evropy není pouhým agitačním heslem, ani pouhým aplikováním geografického pojmu na pole politiky
táiní a hospodářské.
Evropa je především celkem geograficky spojeným/
není sde na rozdíl od velkých zemědílů mezi jednotlivými
jejími částmi přirozených hranic, které by neobyčejně ztěiovaly přístup z jedné části kontinentu do části druhé.
Všechny rozdíly mezi evropskými oblastmi a územímj ne
vytvoření celků o<^ostatního
jsou takové, aby přispěly
věta přírodou naprosto odloučených, jako je Tibet, anebo
alespoň značně odloučených celků, jako byla dlouho vlastní
Čína, Indie, Habeš, říše Inků a Azíekú (které obě pravdě
podobně vůbec se navzájem neznaly).
tomu jest uvésti Ýozhodnou skutečnost. Evropa má
nesporně svůj přirozený střed úzce spojený, ba splývající
•a svým okolím, zvláště pa východě a komunikačně dobře
přístupný, t. j. Říši položenou mezi Alpami a Baltem, respek
tive Mořem Severním a mezi Maasou a Vislou. Kolem to
hoto středu o výměře zhruba 900.000km’ a 117 milionech
obyvatel (s Protektorátem a Generálním Gouvemementem)
se řadí geopoliíicky ostatní části Evropy.
/ Evropa při vší své mnohotvárnosti po všech strán
kách není rozdělena na oblasti naprosto vyhraněné,
nebo svými ?ájmy nutně a na stálo protichůdné. Neboř roz
díly kulturní, ethnické i politické při vší své důležitosti a
intensitě vyžadují spíše vyrovnání a usměrnění nadřízenou
celoevropskou organisací než rozřešení vzájemným odděle
ním. V Evropě není onoho ostrého protikladu Ameriky an
gloamerické, odlišné rasou, kulturou i náboženstvím od Ame
riky latinské, docela nemluvě o obdobném protikladu mezi
asijskými světy indickým i čínským (ani budhismus toto
tvrzení nevyvrací, něpřeceňujeme-li skutečnost jeho pů
vodu) Evropské národy jsou s výjimkou části východu ra
.
sově příbuzné
a přes všechny konfesní rozdíly kulturně
pojené společnou křesfanskou základnou. Namítne někdo.nad, že v Evropě se ony uvedené protiklady řeší daleko
tragičtěji než intensivnější protiklady v kontinentech jiných.
Tato námitka je ovšem správná! Než povšimněme si hlub
šího pozadí této námitky alespoň pro století devatenácté a
dvacáté! Při rozmachu průmyslového kapitalismu a stoupa
jící populaci zostřovaly se spory mezi národy, které se změ
nily postupně v boj o životní prostor. Kontinentální EvrOpä
byla donedávna rozeklána a přela se na př. před první svě
tovou sválkou o Elsasko, Terst a Macedonii, zatím co etaíiíce čtverečních kilometrů zámořských, často řídce zalid- něných a pro evropskou kolonisaci se hodících byly snadno
získávány Anglií. Zmíněné spory byly - z vyššího celo
evropského ^stanoviska pozorováno - když ne zbytečné,
tak alespoň malicherné a pramenily z nedostatku velkory
sého geopolitického „myšlení v kontinentech". Pro příště
arci je třeba jednoty kontinentu proti všem- neevropským
mocnostem, zvláště však proti anglo-americkému západu,
který by chtěl dogmaty svobodného světového obchodu
evropské rovnováhy mocností a parlamentámí demokracie
udrzeti vnitřní atomisaci a vnější slabost Evropy a odvésti
její pozornost od mocenské praxe anglo-amerického světo
vého imperialismu.

tJ

^Hospodářský

ráz

evropských

oblasti

Povšimněme si nyní blíže hospodářské jednoty Evropy
• vzájemné hospodářské spojitosti jednotlivých oblastí.
Vezmeme-li za positivní základ naší charakteristiky čísla
předválečného vývozu a dovozu, vidíme především, že
celkové sumy obratu zahraničního obchodu států konti
nentální Evropy 46 miliard RM připadlo na vnitřní obchod
mezievropský více než 51% celkového obratu. V podrob
nostech byl kontinentálpí evropský obchod pasivním, ze
jména v surovinách, jichž bylo dovezeno o 6.5 miliardy RM
více, než jich bylo vyvezeno,- podobné pasivní saldo v po
travinách činilo naproti tomu jen 1.3miliardy RM. Proti tomu
byla kontinentální Evropa aktivní ve vývozu hotových to
varů 4.2 miliardy RM.
Dnešní území Říše bylo při svém poůmyslovém char
akteru aktivní dík vývozu hotových tovarů, který předčil
celkovou hodnotu dovozu surovin a potravin o 0.5 mi
liardy RM.
Severní Evropa měla bilanci pasivní více než 0.4 miliar
dy RM, ježto malé aktivní saldo surovin a potravin bylo
vyvážená větším pasivním saldiri hotových tovarů.
Lze-li si vysvětlili tuto skutečnost poměrnou neúrod
ností této subpolární oblasti, pak překvapí pasivní bilance
západní Evropy. Pasivní saldo dovozu potravin a surovin
ve výši 4 miliard RM přesahuje aktivní saldo hotových to
varů ve výši 0.8 miliardy RM naprosto neúměrně, uvážímeli úrodnost největšího celku západu
Francie. V platební
bilanci bylo arci toto saldo yyváženo - příjmy z investic ka
pitálových, zvláště z kolonií. V tomto směru byla hospodář
ská struktura Západu podobná struktuře Severu, který uhra
zoval saldo ponejvíce příjmy z námořní plavby
(zvláště
Norsko).
Jižní Evrop« byla slabě aktivní ve vývozu potravin a
hotových tovarů, naproti tomu byla však silněji p>asivní v
dovozu surovin tak, že celková bilance vykazovala pasivní
saldo ve výši 0.8 miliardy RM. Platební bilance zůstávala
zde pasivní v pravém slova smyslu, neboř saldo bylo pla
tebně vyrovnáváno kapitálovými investicemi, odjinud po
skytovanými.
Balkán podél Dunaje byl oblastí velkých přebytků ve vý
vozu potravin a surovin, jimiž uhrazoval plně pasivní sal
do-ve vývozu hotových tovarů tak, že zbývalo aktivní sal
do více než 0.2 miliardy RM, které arci bylo používáno
úhradě značného břemene, plynoucího ze zadlužení států.
Východní prostor konečríě byl typickou zemí, vyváže
jící potraviny a suroviny a dovážející hotové tovary. Drob
né stály baltské zvláště vyvážely, produkty živočišné, kdež
to Ukrajina vyvážela v dobách dřívějších obilí. Zde arci
nastaly kolektivisací selského hosp>odářslví, zvláště industrialisací v SSSR pronikavé změny, které změnily přehled
nost obrazu pravidelného zahraničního obchodu východní
ho prostoru. V lomto*směru je východní oblast nehotová.
Hospodářské

úkoly
a problémy
N o v é E v rop y.

Dílčí obraz regionální struktury hospodářské mohl býli
samozřejmě jen stručný,'ba kusý. Stejně stručně můžeme
naznačili synthetický obraz hospodářských problémů a vý
hledů do budoucnosti Nové Evropy.
Pokud se zásobování v běžném a dnes nejdůfežilějšim
slova smyslu týče, v zásobování potravinami, po případě
poživatinami, byla kontinentální Evropa bez Sovětského
Ruska (stav let 1937/ 38), slabě-pasivní. Neboř, byla-li v cel
ku soběstačná v produkci žita, ječmene a ovsa, byla naprbti tomu pasivní v přodukcř pšenice (spotřeba 45 milionů
tun, vlastní produkce 40 milionů tun, pasivum 5 milionů
.tun), a kukuřice (spotřeba 20, produkce 14, pasivum 6 mi*
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lionů tun). Evropa musí tedy rozhodně zvýšili svou pro
dukci obilní. Zde nestačí arci zvýšení nepatrné, neboř jen
zvýšená výroba krmných obilnin může uhradili evropské
pasivum v potřebě masa. Samozřejmě se naskýtají velké
možnosti v oblasti východní, pokud je zbavena sovětového
panstyř. Dosavadní nízké výnosy východu na území často
úrodnějším než zemědělské plochy západnějších oblastí mo
hou býti bez větších obtíží zvýšeny při energickém a cíle
vědomém vedení státním i celoevropském. Než i západněj
ší oblasti musí ještě mnoho doháněli. Uvažme jen, že hustě
zalidněné území staré Ríše r. 1939se.zásobovalo samo z 83%,
stejně jako řidčeji zalidněná Francie, která by sama mohla
lehce při zvýšené produkci vyrobili pasivum kontinentální
Evropy v pšenici. (Ve Francii připadalo na každých 100
obyvatel 60 ha zemědělské užitkové plochy, ve staré Ríši
jen 31 ha). Postupujeme-li podle paremie „Podle skutků (lé
pe řečeno výsledků) poznáte je", a uvážíme-li, že Ríše nd
svém starém území zvýšila v letech 1933/39produkci země
dělskou hlavně o 15% (brambory, obilniny), v některých
oborech docela o více než 20%, (krmná řepa a zvláště cuk
rovka), a nezapomeneme-li při tom na skutečnost, ze stará
Francie byla kdysi klasickou zemí s vyrovnanými potřeba
mi hospodářskými, zjistíme zcela objektivně katastrofální
výsledky hospodářského individualismu v zemědělství a
naopak úspěchy „nacistických method" tamtéž. V zeměděl
ství se může organisovaná Evropa stáíi soběstačnou bez ne
snází,* jisté potíže vznikají jen z problému potřeby olejna
tých rostlin, což lze vyřešiti jen všestrannou podporou pěs
titelů, zvláště na jihovýchodě. Stejně může Evropa tamtéž
zvýšením produkce uhradili svoji spotřebu tabáku, kterou
dosud kryje jen asi z poloviny. Na dovoz zůstane absolutně
Evropa poukázána jen v potřebě „exotických" poživatin , kakaa,-kávy čaje.
a
Zbývá nyní zběžně přehlédnout! zásobování Evropy su
rovinami. V potřebě surovin rostlinných kryje kontinentál
ní Evro-pa svoji spotřebu bavlny z 64% vlastním pěstě
ním. Pasivum evropské v produkci bavlny není nijak
podstatné, uvážíme-li, že na druhé straně je Evropa so
běstačná v produkci lnu a konopí a že dosáhla velkých
úspěchů
produkci buničiny a umělého hedvábí, jež uči
nilo exotické hedvábí produktem zbytným. Docela chybí
Evropě přírodní kaučuk, jehož normální potřebu asi nebude
možno úplně krýti výrobou syntetické gumy.
Proti surovinám původu rostlinného je obraz zásobování
vlnou již nepříznivější; zde dosahuje krytí vlastní potřeby
vlastní produkcí jen 33.%a dovoz z kontinentů jiných zůsta
ne potřebný.
/V produkci nerostné je Evropa kontinentální zemědílem
vyvážejícím kamenné uhlí. Nedostatek ložisek nafty není
nebezpečným problémem po skvělém úspěchu německé vý
roby synthetického benzinu za dnešní války, nemluvě ani
o širokých možnostech, ležících v nevyčerpaných naftových
zdrojích evropského východu. Evropa je dále úplně auiarkní ve výrobě železa a aluminia, do značné míry je pak
soběstačná ve výrobě zinku (65% celé potřeby), a olova
(70%), v menší míře ve výrobě mědi' (asi polovina); na
prosto nesoběstačná zůstává Evropa v potřebě cínu, nemlu
vě o méně důležitých nerostech, které zde při omezeném
prostoru nelze uváděli.
Celkový přeliled hospodářské produkce nám ukazuje, že
Uvropa může krýti při zvýšené výrobě zemědělské (jak obil
ní, tak masné), svoji potřebu potravin, odmyslíme-li od ko
loniálního koření, v nutném případě zbytného. V produkci
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