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KNIHYORBISU
JAN ZLOM : BUD-ANEBO!

Pohled na českou skutečnost.
176 stran. Brož. 24;—.
Kniha odpovídá na nejpalčivější z těch českých otázek,
o jejichž řešení usilovali a budou stále usilovali nejpocti-
vějŠÍ synové národa. Vrhá jasné světlo do duchovního
kvasu hledajícího českého člověka a je určena, i když se
obírá nej vážnější mi duchovně-politickými otázkami — pro

nejširší čtenářskou veřejnost.

PŘÍTEL pracující mládeže

Uspořádal E. Strecke aL. Ost.
Upravil Ústav lidské práce.

213 stran. 73 obrázky, 2 přílohy na křídovém papíře.
Jen kart. 30.—.

Kniha zvlášť důležitá pro každého muže práce, pro rodiče,
pro mládež, ať už zvolila své povolání, či ať je teprve

bude volit.

MUDr. L. SCHMID — MUDr. Z. HORNOF:
TĚLESNÁ VÝCHOVA MLÁDEŽE očima lékaře

Fysiologie, hygiena a chirurgie.
260 stran, 64 obrázky. 35 tabulek. Brož. 54.—v
Kniha určená mládeži, jejím vychovatelům a cyičitelům,
všem sportovcům, instryk^rům. trenérům a sportovním
lékařům. Je to první příručka toho druhu v české litera
tuře — podporuje důvěřu v šebe á vlastni schopnosti.'

VLADIMÍR ŠACH:
FRANTÍK kladivo a s p I.

134 stran. Ilustroval Fr. Bezděk. Brož. 25.—. .Příběh prostého venkovského chlapce zaujme srdce dospě
lých a pro malé čtenáře se stane vzorem píle. pracovitosti

a pevné vůle

O
U všech knihkupců!

RBIS • P R A H X I I

96

barona
3 znásobíVášpůvab
Velkozávod dámskými klobouky

<2Sožcna. (Dj^Z/nfOVČL

Praha XII, Prienova 21 • Telefon 3037

HER ADA

továrna na mýdla

PRAH A-MICHLE
KOLÍN

Jíhib modsüimdt :

dopol. a večer, kursy desíti řečí, tésnop., účet
nictví, stroj, koresp., přípravy ke zkouškám.
Prospekty! - Zápis denně od 14 do 19 hodin.
Praha II., Karlovo náměstí 6, telefon 291-08.

'eť prii rány

snesou to mě zuby.

i Zdraví mají od OTANV,
1 pevně jsou tak duby.

\ /9
2 Ú 8.Cl OCHRANA

T7—, T d TXT IR odb. obchod s pošt. znám-
^ 'U O . XV / XX’Vxa, kami (protokolovanáfirma),

Praha II., Nekázanka19, nabízí svůj slušně zásobe
ný sklad reelním sběratelům. 89

Čas a námahu Vám uspoří

asramMNMtIN
NeJnovéjSI yCcbnl souicava 178
nýcfa»bulkách a mnoha stoch tlvých příkla
dech prones* Vás hravé přes obtížná úskalí
mluvnic«« «aliseiVám óspéch pil tkoulkách.

Dílo NÉ MČI NA v ««bulkách « příkladech obsahuj«
184 straw velkého formátu. Cena 140 K, v původní prak-
lické vasbé ' 170 IU D«jt« al ukázat « knihkupců neb«
t nakladatelství

W MAZAC, PRAHA tu SPÁLENÁ Bl.

VACLAV
HANOUSEK

Praha XIV, Linecká 35 —-Telefon 596*62

i
FILATELIE
K-KAPLÁNEK

PRAHAII.
PŘÍK0PY12-PASÁŽ

1

*
Ü
i
Í!:i

OBSAH 11. OSLA PŘÍTOMNOSTI : EMANUEL MORAVEC: Tanec nedočkavých čarodějnic. — Prof. dr. JAN MERTL: Pří-
klad německé houževnatosti. — Dr. ANNA JEHLOVÁ: Umění v zrcadle války. — Doc. dr. JAN KVÍÍT: Německé vlivy na
naši středověkou architekturu. — LEOPOLD ZEMAN: Kapitola trapná, trapná... DEBATA: Jdeme na zkušenou. — Dr. T. C.
ZELI NKA: Sicilie a Cechy. — JAN FELANT: Židovská vláda nad světem, bajka či skutečnost? — Univ. prof. dr. RUDOLF
WIERER: Nová Evropa. — Poznámky.



PŕítrninosO

Emanuel Va j t au er t

Toužíme být bojištěm?

\T kanadském městě Quebeckú se radil Churchill sV Rooseveltem.Oba měli s sebou své hlavní odborníky
v propagandě a podle zpráv neutrálního tisku se usnesli
spustit propagandu dosud nevídanou.

Jednají zřejmě stále pod dojmem,že se bude opakovat
rok 1918,kdy německáfronta válečná byla nakonec podlo-;
mena slabostífronty vnitřní.

'Dosavadní teroristické nálety na Německo jsou první
etapou této nervové války, která má znovurozhodnoutvá
lečnédění jako před dvaceti pěti lety tím, že se najde opět
někdo uvnitř národa německého,kdo vrazí bojující frontě
„dýku do zad“.

Anglo-Američanénemohou pochopit, stejně jako mnozí
z našich popletů, že situace je naprosto rozdílná. Před
pětadvaceti lety nepodemlely válečnou frontu propagační
sliby a hrozby „demokratického“nepřítele, jako spíšebolše
vickánákaza,která se do Německavloudilaodvýchodu,kde
fronty už nebylo, a našla díky Židůma pro slabost režimu
úrodnou půdu mezi dělníky německými.„Válku imperiali
stickou proměnit ve válku občanskou“— tak znělo heslo,
které nakonecvytvořilo onu pověstnoudýku do zad fronty
bojující. Ale ovšem ti, kteří takto oslabili nervy německé,
bolševici,neměli z toho nakonecžádnéhoprospěchu.Praco
vali, jako od té doby už tak často,nejvícpro soupeřetehdy,
když mysleli,že pracují nejvíc pro sebe. Neboť jediný zisk
z rozbitéjednotynároda německéhoměla vojenská fron
ta. která stála proti frontě německé.Byla to fronta západ
ních mocností.Jed bolševický způsobil,že celéNěmec
ko bylo vydánona milosta nemilost nestoudnéhokapita
listického vykořistění. Ejhle tajemné a odvěké spoje
nectví těchto dvou protinožců!

Tentokrát teroristické nálety a připravovaná kampaň
propagační mají mít tentýž účinek jako dříve hesla bolše
vická. Ale kdyby opravdu byly korunoványúspěchema ně
meckou odolnost podlomily,pak by také tentokrát měl z
toho užitek jen ten, kdo drží proti Německu frontu vojen
skou. A tím jsou jedině bolševici.Nesklízel by tedy ten,
kdo seje. Kapitalistédnes pracují bezděkypro bolševiky—
jako dříve bolševismuspro kapitál. Podlomenímněmecké
odolnostiby se otevřely brány východu a jimi lavinou by
se nesla bolševická zkáza a zmar. A ovšem ne jenom na
Němce,ale na všechny národy v Evropě.

Na štěstí není nejmenšíchdůvodů pro nějaké obavy.
Německáfronta vnitřní je právě tak pevná jako německá
frontabojová.Měljsemnedávnopříležitostpozorovatnáladu
německéhoobyvatelstva v Říši. Bylo to právě, když přišly
zprávy o invasi Anglo-Američanůna Sicílii a kdy letecký
teror proti obyvatelstvu německému zanechával po sobě
nesmazatelnéstopy.Klid a disciplinuněmeckéhoobyvatel
stva žádná z těchto událostí nerozrušila.Jestliže pravá sta
tečnost se pozná podle toho. s jakou samozřejmostíkonáme
dále svojeúkoly,pak právě tenhlepostojcharakterisóvalná
ladu obyvatelstvaněmeckého.Žádné vzrušení, žádné roz
čilenédebatování, ani okázalýnezájem.Lidé jsou tu formo
váni hříchy, které na nich spáchaly Versailles, poválečné
ožebračenínároda hyenamimezinárodnícha židovskýchfi
nancí, lety nezaměstnanosti a rozvratu. Kdykoli by někdo
na svém pochodu zakolísal,chtěl se vrátit nebo vybočit z
řady, trpká minulost vyvstane mu plamennou výstrahou

před očima a jakákoliv slabost okamžitě zmizí. Měl jsem
dojem,že kdyby měli konceválky se dočkat v podzemních
katakombách,zůstanou;v nich až.do jistoty,že nadešeloka
mžik znovuvzkříšení,neboť každý jiný krok znamená, jak
každý z nich cítí, zakopat národ navždycky.

Jen oči pláči

Ostatně svojí příští propagandě největší ránu předem
zasadili „spojenci“případem Italie. Připomněli tím všechny
hrůzy a mstivou nízkostVersailles.Po dlouhé měsícevšemi
podzemnímikanálky a kanály zpracovávali Itálii, aby sei
vzdala fašistickéhorežimu a odmítla být bojištěm,na kte
rém chtějí prý Němci vybojovat svoje bitvy. Jakmile se
odloučíItalie od Mussoliniho,pak může žít opět v klidu a
nepoznat války. Ale když se na tuto vábničku naletělo.
Anglo-Američanéukázalipravou tvář. A byla to ona známá
tvář z doby před dvaceti pěti lety, kdy se totéž říkalo Nenn
cům a sliboval se jim spravedlivý mír, vzdají-li se svého
císaře a přijmou režimdemokratický— a pak se z nich uči
nila koloniezápadníhokapitálu. Pojednou ne už jen režim
fašistický,ale celý národ italskýbyl prohlášenza nepřítele.
A žádný mír nebyli ochotniAnglo-Američanépřinésti zemi.
Naopak pokračováníve válce,neboť náhle s plnou nestoud*
ností vzneslipožadavek,aby Italové učinili ze své zeměbo
jiště, vpustih do ní Anglo-Američanya ti si pak na ní budou
na italský účet vypořádávat své účty s Německem.Nabídka
míru se ukázala trojským koněm,který měl otevřít hradby
nepříteli.

^Krátce předtím, než odstoupil, měl Mussolini řeč, ve
které se vypořádal s těmi, kdo uvěřili angloamericképroi
pagandě. „V této válce“ — pravil — „není jiných výcho-
disk. není žádného ,snaď a .možná’.Je to válka, pro kterou
je značenajen jedna cesta; pokračovat v ní až do vítězství.
Buď vyhrajeme, a tomu věřím naprosto pevně, spolu s ka
marády Osy a Trojspolku,nebo se dostaneItálii potupného
míru, který ji odsune na čtvrté nebo páté místo jako vel
moc.Kdo věří nebopředstírá, že věří nepřítelově propagan
dě v této válce nervů, je zločinec, zrádce a hlupák. Mír
znamenákapitulacia kapitulaceznamenápotupu a katastro
fu. Kdyby Italie podlehla lákavým hlasům nepřítele, tento
by se pak jen zdvořile usmál a v jádru by Italy opovrho
val.Řeklby: „TihleItalovénejsouschopnivydržeti aždo ho
diny dvanácté.Ve tři čtvrti na dvanáct povolují.“A Musso
lini. který takto předpověděljasnovidné,jak odpoví nepří
tel na jejich chvíli slabosti, velmi názorně nato vykreslil
Italům, jaký by kapitulace měla následek.První, co by ne
přítel učinil, bylo by odzbrojeníItalie, i lovecképušky by
jim vzal a ponechaljim jen obecnípolicii.Znamenaloby to
zničení veškerého průmyslu, poněvadž by bylo nutno od-
straniti veškerý průmysl hutní, kovodělný a mechanický,
abychom se nemohli znovu ozbrojit. Byl by konec i prů
myslu automobilnímu(pýše Italie). Ford už dvakrát se po
koušel dostat do Italie; jednou chtěl postavili své stany
v Livomu, po druhé v Terstu. Přirozeně marně. Nepřátelé
by nám ponechali jen oči pláči. Samozřejmě,že by od
tud odvezlii všechny památky umělecké ve formě válečné
náhrady. Stalo se to už několikrátv dějinách,že dobyvatelé
vyplenili Itálii a výjimkou není ani Napoleon.Také země
dělství by bylo obětováno,poněvadž velkovýrobci obilí V
Severní Americe by řekli: vaše zemědělství je neekono
mické; zrno budeme dodávat my. Vám stačí pěstovat jen
zeleninu,která se rychle kazí. Italie by se stala tím, čím by
ji nejraději měli její odvěcínepřátelé: pouhým zeměpisným
pojmem/
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Přítomnosti

To, jak se zařizují hospodářskyAngličané a Američané
v severní Africe a na Sicílii, dává Mussolinimu plně za
pravdu. A to, co řekl o Itálii, platí naplno o celé Evropě.
Kdyby Evropa, vedená Německem,jež má jediná zájem na
jejím hospodářskémrozvoji,podlehlasvodůmAnglo-Ameri-
čanů, byl by konec Evropě průmyslové a zemědělské.Byla
by obětovánabez milosrdenství obrovsképrůmyslové a ze
mědělské konkurenci americké, a všem Evropanům, nás v
to počítajíc, zbyly by jen oči pláči a rukám jediné za
městnání: plačící oči si jimi utírat.

Proč nedošlo „obvyklé diplomatické
pružnosti“ Britů

Ale bylo by tu ovšem ještě mnohem víc pláči než
nevyhnutelná hospodářskákatastrofa.

Znalce anglické zahraniční politiky překvapil brutální
požadavek bezpodmínečnékapitulace a požadavek, aby se
Italie stala angloamerickýmbojištěm proti Německu.Když
víme,žepro Anglo-Američanyje úhlavnímnepřítelemnikoli
Italie, nýbrž Německo a že Italie sama o sobě je nejméně
vhodným bojištěm, neboť až po Alpy, kterými jedině se
vchází z poloostrovana pevninu,nedá se svésti žádná bitva,
která by pro osud evropsképevniny mohla býti rozhodující,
čekali bychom, že se Angličanéspokojí s tím, když se jim
podaří vyrazit z Trojspolku jednoho člena a najdou si
pro další boj s Německemjiné z četnýchbojišť, než je Italie.
Jestliže Anglieproti své tradici nemohla užít politicképruž
nosti, jak také čekali někteří ze svedenýchItalů, pak je to
příznakem,jak se od základů změnilasituace pro Anglii na
rozdíl od všech dob dřívějších.

Anglie a Amerika jednají pod tlakem nutností
poválečných. A ty jsou ovšem takové, že nedovolují
jim mnoho pružnosti. Dosud mohou vyhrát jen s pomocí
Sovětů. Ale sovětskéRusko nebojuje jen proto, aby se vrá
tilo do starých hranic. Chce také za své oběti cenu a to ne
malou. Už květnová spojeneckásmlouva Anglie se Sověty
z minulého roku dělí Evropu na dvě poloviny,z nichž vý
chodnípřipadá Sovětůma západníAnglo-Američanům.Ná
roky bolševiků ovšem každým měsícem stoupají a budou
růsti tou měrou, jakou postupem roku a útočné vlny z vý
chodu Anglo-Američanébudou stále jen klepat na postranní
vrátka Evropě, jakými jsou Sicilie a jiné ostrovya z pev
ností samé zůstanouvyřazeni.

Nechtějí-li tedy Anglo-Američané.aby se bolševici v
předpokládaném jimi postupu zastavili vojenskou hranicí
ež těsně pod Doverem,musejí dělat vše možné,aby se na
pevninu dostali kudykoli a aby aspoň z poloviny Evropy
ei udělali předmostí,které by je v budoucnostichrániloproti
vojenskýma také ideovýmnárokůmSovětů.Nemohouproto
už ani Italie, ani Francie, ani Německo,ani Norskov přípa
dě vítězství „spojenců“zůstat neutrálními státními útvary.
Musejí se stát — pokud je nepohltívlna bolševickýcharmád
už dříve — vojenskýmivaly, které budou chránit Anglii,
jež zasenení ničímjiným v očíchAmeričanů,než mateřskou
lodí letadlovou americko-anglickéhoimperia, předsunutou
do východníhokouta amerického „mare nostrum“, Atlan
tiku. Jde jim teď o to, při jejich pošetilémpředpokladu, že
už je boj v základě vyhrán, kdo se svými vojsky se nej
dále do Evropyposune, zda oni či bolševici.Veškeré ohledy
na národy padají. Zajišťují se už jen předmostí pro třetí
válku světovou, která může přijít hned po válce této, jak
řekl otevřeně americký mistopresident Wallace. A jestliže
v těchto předmostích žijí národové, tím hůře pro ně.

Pod tímto zorným úhlem je třeba, abychom nazírali
eituaci u nás. Je tragikomická podívaná na naše nesmiři
telné v těchto dobách zkoušek.Hned jsou nadšeni, že bol
ševici už už prorazí frontu na východě a utěšují se, že ti

bolševicipřece jen nebudou tak zlí jako jejich pověst.Když
pak několikdní převažují zprávy o pokrocíchAnglo-Ameri-
čanů v nějakém tom koutě Středomoří,mnou si ruce titíž
lidé a říkají: máme štěstí, ti Angličané a Američané tady
budou dříve než bolševicia pak jsme před tou luzou z vý
choduzachráněni.Při tom si libují, jak jsme vlastně v této
válce měli přece jen secsakramentskéštěstí. Pro Německo
loyálně pracujeme a máme při tom své živobytí a také své
životy zachráněny. To není zahození! Při tom Anglo-
Američané i bolševicipočítají s námi jako s příštími spojenci, což za teroristické války nám zachováváaspoň naše
střechy nad hlavou. Do příštího míru jdeme takto národně
nedotčeni a válkou nevykrváceni, takže po válce se budou
obě strany vítězů o nás vzájemně přetahovat a my budeme
v posici toho, který si vybírá, kdo dá víc.

Má se stát střední Evropa zemětřesnou
linií příštích dějin?.

Je tomu ovšem třeba pověstné Jankovy bezstarost
nosti a krátkozrakosti, vidět budoucnost takto růžovou v
případě vítězství „spojenců“.Zůstává jeden základní fakt:
ňeudrží-li se Evropa jako celek prti nárokům jak kapi
talistického zámoři, tak náporům bolševickéstepi, zůstane
me tu právě na linii, kterou budou probíhat všechna bu
doucí dějinná zemětřesení.Ať už v případě mocnějšíchná
roků sovětskýchbudeme okrajovou částí sovětských re
publik, nebo v případě opačném okrajovou částí západo
evropskéhopředmostí angloamerického,pak zde právě na
linii Cech a Moravy,přesně téměř po poledníkupatnáctém
poběžíhranice střetávajícíchse zájmů bolševickýcha anglo
amerických.Už nyní se tu srážejí, jak vidíme z toho, že
Moskvažádá, aby se emigrantskévlády polská, jugoslávská
a česká přestěhovalydo Moskvy a Anglie dělá vše možné,
aby tomu zabránila.

Prohraje-li Německo,střední Evropa se stane věčným
bojištěm. Naše mládež a naše generace vojenského věku,
která byla dosud války uchráněna, bude pokosena při
prvním — a může to být hned po této válce — střetnutí
bolševického východu s kapitalistickým západem. Naše
města, neznající až na malé výjimky nic o teroristických
methodách válečných, budou smetena jako první na této
zemětřesné hranici dvou světů. Náš národ, dosud neklidně
hledajícípevné podušky,na které by spočinul,bude větrnou
smrští příštího „míru“ rozmetán na všechny strany.

V minulém století jsme si vymysleli historický mythus,
že naše země byly věčným bojištěmmezi Němci a Cechy,
meziGermány a Slovany.Jestliže byla na tomto mythu jen
špetka pravdy, pak šlo jen o kolbištěkulturní, na němž za
žívajíce a po svém zpracovávajícěvlivy německéhozápadu
vyrostli jsme tímto stálým zúrodňováním na jeden mezi
prvními z kulturních národů ve střední Evropě. Byli jsme
zahradou věčně kypřenou,na níž rostl stále nový život. Ale
to. co by nás nyní čekalo,byla by zahrada se semenysmrti,
věčnébojiště východua západu, ze kterého bv nerostl stále
nový život, nýbrž stále nová a nová zkáza. Byla to Ze m ě
nikoho mezi dvěma armádami,naše velké národní pohře
biště.

Takovou je naše vyhlídka pro případ, že by Němcům
selhalynervy a povolilina frontách. Ale vzalina sebe břímě
Evropy a nepovolí ani v zájmu sebe, ani v zájmu i těch
Evropanů,kteří dosudnechápají.Je věčná škoda,že v těch
to osudovýchchvílích musíme věřit v sílu a nezlomnost
Němcůa nemůžemeještě tutéž víru vkládat také v odolnost
a rozumnost nás samých, Čechů. A přece i pro nás pro
Čechy, stejně jako pro Němce je jediné východisko: a to
v tom, aby Evropa byla zachována jako celek, aby se do
vedla ubránit jak napravo, tak nalevo, aby se pozvedlana
útvar, který bude vnucovat úctu i hrůzu každému jejímu
nepříteli svou silou, svým socialismema svou proti všem
zachraňovanoua zachráněnou kulturou evropskou.
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čtvrté výročí války

Emanuel M o r a v e c i

V čem se zklamali

T T předvečer pátého roku této války nabízí se novináři
V přirozeně mnoho velmi vděčných námětů nejroz

manitějšímu uvažování. Máme-li při tom sloužit dobré
věci, nesmíme se tříštit. Je řtřeba přihlížet účelnosti.
Smyslem práce pravého evropskéhonovináře je posilovat
v lidu naší pevniny myšlenku evropského sebe^
určení.

Evropa podobáse dnes žhavé mlhovině,která se zvolna
sráží kolem hutného jádra, aby se změnilave slunce. Tímto
jádrem je Velkoněmeokáříše, která se ukázala nejsilněj
ším evropskýmstátem ve všech ohledechzcela nezávislým
na zámořía mimoevropskýchzemích.Není třeba být přítelem
a ctitelemŘíše.Stačí,když si zachovámekritickou nestran
nost ušlechtiléhoobhájce nezlomnéskutečnosti.Tu nám je
jasné a jasnýmzůstává,že v budoucnustará kulturní
jednota Evropy musí být podezděna h o s ^
podářskou samostatností a sociálním řá
dem, který bude lepším sociálního řádu
sovětského a sociálního neřádu angl -a m e-
r i c k éh o.

Po prvé světové válce pokoušela se Francie o vedení
Evropy. Selhala při tom v krátké době dvaceti let z mnoha
důvodů. Hlavním však byla její trapná závislostna Anglii
jak po stránce hospodářské,tak strategické. Francie po ro
ce 1918hrála si v Evropě na pána, ale ve skutečnostibyla
pouze šafářem Anglie a světovéhoŽidovstva.

Vedle jasnozřivosti státníků hlavní podíl na budování
nových životních forem národů a mezinárodníchcelků má
instinkt sebezachování,který v každém zdravém národě v
osudové hodině zasahuje jako neznámá vyšší moc. Veliký
státník není nakonec ničím jiným, než ztělesněním zdra
vých politickýchpudů svého lidu. Nepřítel tyto dny ohlásil
novou stupňovanoupropagační ofensivu.která má odloudit
německýnárod nacionálnesocialistickérevoluci.Prosím—vpátém roce války! Před touto válkou tvrdil, že stačí dva
měsícebojů, aby nacionálne socialistický režim v Říši se
zhroutil.Americkýadmirál před vstupem Japonska do vál
ky chtěl Japonsko vyřídit v devadesáti dnech. Před touto
válkou polští šovinisté s francouzskýmiŽidy se navzájem
ujišťovali, že koncemprvého měsíceválky Poláci budou vBerlině a Francouzovév Mnichově.

Píše se pátý rok válečný a německýnárod tu trčí jako
granitový balvam Neotřáslojím čtyřleté bombardováníne
přátelsképropagandyproto,poněvadžnacionálnisocialismus
je něco více než politický program „výbojné skupiny“ ně
meckého národa — to je kus německé celonárodní duše,
která je bojovníckou duší obětující. Bez této skoro
mystické skutečnosti bylo by u německého národa mno
hé nepochopitelným. Sebeurčení Evropy rodí se v bo
lestech. Jako Prusko musilo mečem prosadit jednotu
německéhonároda, tak Velkoněmeckáříše mečem dobyla
jednoty Evropy. Platí za to krví, potem a utrpením.

Novinář, který pracuje pro evropské sebeurčení, musí
dnes o mnohém uvažovat.Ptá- se čtenář, co zajímá u nás
drobného pozorovatele,který musí snášet různé poťouch-
losti nepřátelsképropagandy, pak je to nesprávné porov
návání této války s prvou válkou světo
vou. Čtvrté výročíprvé světovéválky připadlo na 1. srpna
1918.Prvá světová válka skončila o čtvrt roku později.
Poněvadž nepřátelská propaganda tvrdí, že tato válka je
přesnou obdobouválky 1914—18,měla by tedy také kon
čit už za tři měsíce, když nyní počátkem září máme její
čtvrté výročí.

Před námi je tedy čtvrt roku očekávání, jež vyvolala
nepřátelská propaganda u těch příslušníků Evropy, kterým
je cizí podstata tohoto velikého zápasu. Drobný nacionálni
šovinismus,který spatřuje život národa jen v jazyku po
uliční tabulky, v národním jídle, které je ostatně zdraví
škodlivé, v představách, které jsou ještě škodlivější a ve
vzpomínkáchna pochybnouminulost,nemůžeovšempocho
pit mnohéz toho,co nazývámeevropskýmsebeurčením.Pro
tento druh lidí je škoda každého slova. Ty postaví na his
torickou hanbu jediné vývoj. Ale znamená to, že denně se
musíme třást, aby tato' společnost opět něco nevyvedla a
národní budoucnostinepodrazilanohy.

Prvá světová válka stála Německo 1,800.000padlých
a přes 4,200.000raněných. Z 13,000.000vojáků, které cel
kem v prvé světové válce Německo mobilisovalo,do této
války šly miliony znovu a šly s ještě větší odhodlanosti
než tehdy. V mnohéněmeckérodině v prvé válcepadl otee
a v této jeho syn. Oběti a bolest německéhonároda jsou
dnes ještě citelnějšínež v prvé válce světové.Je však rozdíl
v pojetí. Německýnárod, omámený sliby nepřátelské pro
pagandy před čtvrt stoletím, vzdal boj, poněvadž už dávno
neochutnal hořké sousto porážky. Plná dvě poslední století
vedlo Prusko a později Německo jen války vítězné. Tu a
tam snad prohrálo některou bitvu, ale vždy vyhrálo mír.
Od největší porážky německých dějin dělí však dnes ně
meckýlid pouhých25 let. Vícenež polovinaněmeckéhoná
roda následky této porážky ucítila jako těžký životní úděl.
A přec se všichni pamětníci války z let 1914—18ani oka
mžik nerozpakovali a šli do nového velikého zápasu za
Vůdcembez odmluvy v plném vědomívší tíže nových vá
lečných'povinností.Anglie ví, proč v této válce užívá pro
boj skoro výlučně spojencůa koloniálníchjednotek.Zřídka
sahá na ročníky, jež si pobyly v prvé válce světové. Zná-li
polovinaněmeckéhonároda ještě dnes hroznýúděl porážky,
polovinapříslušníků dnešníchnepřátel Říše ví, jak drobné
mu člověku málo dalo tak zvané vítězství v roce 1918.
Anglie se Spojenýmistáty a s vysílenouFrancií, pokud jde
o jejich pracující vrstvy, při vyhrané válce pro
hrály tehdy mí r. Spojencive své nenasytnosti nedo
vedli z pokořenéhonepřítele podle pravidel staré státnické
moudrostivytvořit si přítele.

Zápas o sebeurčení Evropy

Německý národ obětuje dnes vše, ale nepožádá o mír.
Jednou to udělal a nezbylo mu než válku, kterou v roce
1918vzdal, nechat si po dvaceti letech znovu vnutit. Mír,
spojenýs porážkou,představoval proto pouze příměří. Ka
pitulací v roce 1918Německonic neušetřilo.Historickýkvas
se nemůže uměle přerušit nebo utlumit. Každý přírodní
procespotřebuje svůj čas.Kdyžvzplanulaválka v roce 1914,
nikomu tehdynenapadlo,že tím začínávleklý zápaso sebe
určení Evropy, který se protáhne na dvě generace.Anglie
v roce 1914tvrdila, že válčí za svobodumoří a za práva ma
lých národů. Německoválčilo za svobodu světových trhů.
Rozbíjeloobklíčení,kterým je Anglie sevřela na evropská
pevnině.Francieválčilaz ješitnéhovelikášství,carskéRusko
z naivní prenáhlenosti,zapletenodo sítě spojeneckýchdluhů,
A to všechno bylo jen proto, aby tři veliké státy se roz
padly: Rakousko-Uhersko,Rusko a Turecko. Jejich zbo
řeniště nebylo však cílem, jak se mnozí ješitní státníčkové
domnívali.To byl pouzestavební materiál budově evrop
ského sebeurčení, které druhou světovou válkou dochází
nyní svého splnění.

Všude,kam oko v Evropě pohlédne,od Pyrenejí po Se
verní mys, od Severního mysu po Azovskémoře, na Bal
káně, v Itálii, v jižní Francii stojí německédivise, jež dnes
představují základ branné moci Nové samostatné Evropy.
Hranicemi Říše nejsou Pyreneje, východní fronta, Ledový
oceán a Středozemnímoře. To je hranice Evropy, jež dne«
má vše, co potřebuje samostatnémuživotu na dlouhé vé*
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ky. Říše tvoří pouze jádro tohoto velikého pevninového
celku, ona převzala jeho obranu. Z 380,000.000duší, které
V Nové Evropě dnes žijí, je třetina Germánů. Německý
národ sám je největším národem Evropy. O polovinumenší
jsou další evropští nejčetnější národové: italský, francouz-i
eký,ukrajinský.

Je veliký rozdíl mezi vedením Evropy a jejím ovlá
dáním. Německý národ není pouze největším v
Evropě svým počtem, je také národem ústředním, ná
rodem hospodářsky a sociálněnejpokročilejším. Je
to národ s mravenčími vlastnostmi pracovníka. Evropa,
jak ji dnes vidíme, není jednotná kulturně, hospodář
sky a sociálně.Víme na příklad, že evropské zemědělství
pouze v severní části střední Evropy je moderní a plodné.
Na západě upadlo vlivem koloniálníhodovozua na výcho
dě nedorostlo,poněvadžmu nedal sovětskýtlak. NováEvro
pa musí se dobudovat z vlastních sil. Anglii nezáleželona
tom, aby Podunají a Balkán dohonily ostatní Evropu hos
podářsky. Brzdila zde vědoměvývoj svým finančním šrou
bem. Východníúzemí Evropě nyní připojené a sovětské
ho vlivu zbavené,nedává dosud ani pětinu toho, co v sobě
skrývá na bohatství zemědělskéma průmyslovém.Evrop
ské země mezi východní hranicí Říše a východní hranicí
Nové Evropy, dané frontou, to je prostor, čekající velikého
organisátora, rádce a budovatele. To je prostor nutný
evropskésoběstačnosti,prostor dosudspící.

Stačí dívat se vlastníma očima, abychomporovnali vý
sledky práce, které daly na naší pevninědemokratický ka
pitalismus, sovětský komunismus a nacionálni socialismus.
Řekl-li náš ministr zemědělstvía lesnictví,že za dvacet let
míru se u nás neudělalo tolik pro české zemědělství,jako
za uplynulé čtyři roky války,pak je to hrozný soud nad de
mokratickým kapitalismem a skvělé vysvědčení nacionál-
nímu socialismu. Co je sovětský komunismus,může vám
povědít každý německý voják, který byl na východě, po
znali to čeští žurnalisté. Viděl jsem to sám s českými ze
mědělci a dělníky na podzimminulého roku.

Dovedl-linacionálnisocialismuszdokonalitpronikavěze
mědělství u nás uprostřed své nejtěžší války, čeho bude
tento nacionálni socialismusschopenuprostřed míru po té
to válce? Co dovedl demokratickýkapitalismuspo válce, to
nám přec důkladně ukázal v létech 1918až 1938.Při zni
čeném zemědělství,ochrnutém průmyslu, těžké obecnéne
zaměstnanosti a zproletarisování střední vrstvy, opuštěná
svými západními spojenci, stála tu zašlá republika s
50.000,000.000státního dluhu, který představoval pomalu
šestinásobek ročního státního rozpočtu. Bývalá republika
byla v situaci úředníka, který má 2000korun měsíčně
tomu 150.000dluhů nádavkem. Tomu se říkalo požehnání
demokracie.

Evropa prošla zvalné části zkušenostmis kapitalistickou
demokracií. Na východě poznala sovětský komunismus.
Třese se dnes před objetím kapitalistickýchŽidů od západu.
Hrozí se sovětskýchokovůz východu.Není proto jiné vol
by, než stvořit něco nového, svého a lepšího,než
jsou ta nebezpečíod západu a východu.Nepřítel se přepo
čítal, když špatně odhadl brannou a morální odolnost ně
meckého národa. Přepočítal se ve své ofensivě propagační,
přepočítal se ve své ofensivěleteckéhoteroru, přepočítal se
také ve svých ofensiváchpozemních,kde máme dva moc
né spojence:Čas a Prostor.

Měl bych psát snad o tom, jak vyhlížela Evropa počát
kem srpna 1918a jak vyhlíží počátkemzáří 1943.Úmyslně
od toho upouštím. Nejdůležitější dnes je, že n ěm e c k ý
národ v roce 1943 je zcela jiný než byl v
roce 1918, ač tehdy nebyl vystaven takovému leteckému
teroru nepřítele. Německý národ ve svém podvědomí po
ciťuje zajisté dnes velikou odpovědnost,kterou mu přisou-
aily dějiny, odpovědnostvůči Evropě.Ví, že musí probojo-
Vat boj epoch, ví, že svým utrpením dává základ něčemu
Velikému,daleko mimo rámce Říše. Rozhodl-li se nepřítel
^ novépropagační ofensivě,znamená to, že ta jeho předešlá

propagační válka, trvající vlastně přes deset let. končila
porážkou.

Německýnárod zná své nepřátele a prohlédl je skrz na
skrz. Poznal je za prvé světové války, poznal je v míru,
který po ní následoval. U zdravých lidí to, co je známé,
nedává nikdy příčinu zbytečným obavám. Za prvé svě
tové války „demokracie“byla ještě zastřena tajemným zá
vojem, mohla klamat. Na štěstí během dvaceti let ve spo
lečné domácnostipoznaliji evropštínárodovéhodnězblízka.
Totéž platí o sovětskémkomunismu.

Ne. My nemusímemít obavy. Nepřátelská soustředěná
ofensiva propagační,letecká i pozemníneotřese německým
národem, který má mocnéhospojencena východěve stejně
statečném a odhodlaném národě japonském. Drobné duše
mohou si vykreslit na zdi sto čárek a denně jednu umazá
vat v domnění, že po smazání té poslední Velkoněmecká
říše se zhroutí. něčemuta hra s čárkami bude však dobrá.
Je možné,že za sto dní se opravdu něco zajímavéhostane.
Bude to však jako obvykle právě to, co náš společnýne
přítel nejméně očekává.Německýnárod, podporovanýpra
covní armádou celé Evropy a vším evropskýmprůmyslem,
sáhl přechodnéobraně, abynašetřil síly vlastní a nedočka
vého nepřítele vyčerpal. My, nacionálni socialisté,nespoko
jíme se pouzevítěznouválkou.My musímevyhrát také mír
celé sjednocenéEvropě a ta^ všem hrdinům, kteří v tomto
boji obětovalisvé životy, zbudovatpomník nehynoucí slávy
a velikosti.

svět výsad
Břetislav H ů.1 a :

Národ bez poslání

Angličané o Anglii

„Evropa nese ostid všeho světa — jediná ze všech
lidských skupin je s to, aby se přeměňovala, nenapodo
bujíc cizí vzory, nýbrž tvořivě ze svého nitra.“

(Hilaire Belloc.)

r-7 da a do jaké míry je dovoleno usuzovat z povahy bás-
/ j nických projevů na povahu a stav určitých společen
ských vztahů, v nichž ,básník žije a tvoří, netřeba tu rozho
dovali. Básníkovo dílo není ani zrcadlo ani věrný portrét
skutečnosti, básník není fotograf, ani filmový aparát, ani fo
nograf. Kdyby byl jedním z těchto více méně objektivně
přesných nástrojů lidského poznání, nebyl by básník. To
jsou známé věci.

A přece se snad nikdo z nás nevyhne neodolatelnému
nutkání, aby si četbou neověřoval zvlášť nápadnou nějakou
událost, hledě se dopátrali jejích hlubších kořenů, jejich
lidských souvislostí. Mně na příklad, kdykoli kdokoliv uva
žuje o pádu Francie, vždy se zcela automaticky, s přesvěd
čivou a od jara 1940neodlučilelnou naléhavostí vynoří těch
to pár vět:

„ .. . Na stolečku rozložila kávu, nádobku s opiem, dvě
dýmky, hliněnou schránku s tabákem, stříbrnou tabatěrku
s kokainem a lahvičku, jež nemohla zabránili unikání chlad
né a zrádné vůně étheru ..." (Colette: „Zlalíčkův konec.")

A vždy se mi zdá, že tak nějak jasněji a hlouběji vidím,
proč porážka Francie r. 1940byla přísně zákonitou: Jestliže
jistá část francouzské společnosti, která nesla odpovědnost
za přítomnost a budoucnost své vlasti, dychtivě toužila po
naplnění svého arsenálu snů a svých nábojů ilusivního de
liria tam na tom Coletlině stolečku, pak lze chápali, že vá
lečné arsenály Francie musily býíi r. 1940mizerně naplněny
a ještě mizerněji spravovány a využívány. Kde jeden každý
žije pro vlastní požitek a hledí urvali pro sebe požitků (vel
mi, velmi pochybného zrna) co nejvíc a nejčastěji, tam
ovšem marně bije genius národa paličkami na poplašný
buben, svolávaje národ těchto dokonale osamocených Ro-
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binsonů rozkoše a požitku ař k výboji ať obraně. Péíaino-
va vláda ve Vichy/ navykající obyčejné Francouze pít pra
menitou vodu místo apériiifů, bude míli ještě obtížnější
úkol navyknouti požívačnější, rafinovanější část Francie žiti
bez ilusí a deliria —prostě a věcně.

Armáda — převrácená pyramida.

Také plufokraté nad Temží se asi cítí v ostrém,
fičícím vichru války nikoli ve svém živlu. Už problém vo
jenského vedení války musil jim býti těžko louskatelným
oříškem. Nevzpomínejme raději toho pověstného maršála
britského, který na jaře r. 1940 věštil německým zbraním
porážku, protože jsou vedeny „mladými generály", a po
chvaloval si britskou armádu, v níž důstojníkem může býti
pouze „příslušník vyšších tříd". Je už, chudák, také v tom
pensijním propadlišti, kde je dnes britských generálů a
admirálů pomalu víc, než v aktivní službě. Jak asi nerada
se loučila britská rodová, průmyslnická, obchodní a finanční
aristokracie s těmito svými syny, otci, dědy, strýci a sy
novci! . . . Jaká dosud byla britská armáda?

„ . . Zlé je to s britskou armádou! Hnije od hlavy —fi
lidé na vrcholu nestojí za nic, teprve čím dále sestupuješ
dolů, tím více nacházíš správných a zdatných lidí. Je to
jako převrácená pyramida, kterou někdo postavil na hrot a
na které všechno spočívá v jednom bodě. A ten bod —to je
smečka dobře narozených, dokonale oblečených, konvenč
ně vychovaných, sportovně smýšlejících a omezených sta
rých anglických generálů — —přežitek to nejméně schop
ných." (Robert. T. Q. Henriquez: „Bez meče a bez štítu.")

Velmi častá výměna britských generálů v posledních
letech války je ještě světu dlužna důkaz, že nová .směna
velitelů je méně omezena než ta, která Anglii už prohrála
polovinu impéria —bez vážnějšího boje, vždy jen ústupem
nebo zdvižením rukou.

Vysvětlelní podivného úkazu, že vojsku, kvinfessenci
každého národa, veleli (nebo velí) v Anglii „dobře oblečení
a dobře narození" omezenci, podává nám John Galsworthy,
Tento historik rodu Forsyíů popisuje podle svých slov dobu,
„jež pozlatila svobodu jednotlivce, takže ten, ido měl peníze, byl svoboden podle zákona a ve skutečnosti, ale ten,
kdo jich neměl, byl sice svobodný podle zákona, ale nikoliv
ve skutečnosti. Dobu, jež prohlásila pokrytectví za svaté,
takže zdáti se důstojným, znamenalo býti jím."

Do armádního jazyka Velké Britannie přeloženo : „ .. takže
zdáti se schopným vedení vojska, znamenalo býti jím. ."
až do té chvíle, kdy začaly hvízdat kulky Angličanům kol
uší — oněm Angličanům „z dobré společnosti, kteří tvoří
duhový svit na hladině močálu, zakrývající spodní bahno"
(Galsworthy: „Sestra"), těm Angličanům, kteří došli pře
svědčení, že „vidět věci takové, jaké jsou, znamená pokoušet se a učinit je horšími" (G.: „Venkovské sídlo"). Ačko
liv jsou Angličané také ještě jiného druhu: „Londýňané
jsou realisté, až špinavým nehtům svých prstů" (G.: „Stří
brná lžička'); reální špína za nehty v přeneseném i doslov
ném slova smyslu provází Forsyty od jejich hospodářského
a politického vzestupu za královny Viktorie až do soumraku
nad celou forsyiovskou Anglií. Vždyť Forsytové jsou stále
ještě dnes representanty Velké Britannie.

Naloženi ve vlastní šťávě: smyslu pro
vlastnictví.

„Je-li vyšším, středním vrstvám spolu s jinými vrstvami
souzeno, aby se rozplynuly v beztvárnosti, zde v těchto
strámcách odpočívají

... Zde leží, naloženy ve vlastní šťávě:
Smyslu pro vlastnictví!"

Tak končí Galsworthy svou předmluvu („Bohatec") a
v tom resignovaném povzdechu jako bychom uhadovali
ororockou visi britského dneška: Forsytové, jimž válka neúprosně vysušuje vlastnickou šťávu, sami z vlastního hazardu
se usilovně snaží rozplynouti se v bolševickou beztvárnost.

Co jim zbývá, nelze-li již hromadit majetek a těšit se z ně«
ho v klidné přesycenosti? Když mizí vlastnictví, přijdiž po
nás potopa, t. j. bolševismus, nejen do Britannie, ale předa
vším do Evropy. Forsytové odcházejí do „beztvárnosti", ho
tovi bouchnout za sebou dveřmi,- Eton, Cambridge a Oxford
z průměrného Forsyte odprýskává a Evropě se znovu před
stavují ve své nahotě divocí, tetovaní mužové, jež před více
než půl druhým tisíciletím nazval řecký cestovatel : „Prytho-
ny" - Brity. Tentokrát se pomalovali do ruda s vytetovaný
mi sovětskými emblémy a vyšli na divoké dobrodružství*
urážet ručičky italských a německých dětí hračkami s ukry
tou bombou ..

Skoda, že se Galsworthy této podívané ne
dožil!

Potřásl by patrně skepticky svou bílou hlavou i nad so
ciálně politickým a hospodářským plánem sira Beveridga.
Koho chcete, zeptal by se, s těmi žebráckými, pětadvaceti
librami ročně uspokojit, myslíie-li vůbec, že to úctyhodný
pan Beveridge míní se svým plánem vážně? Jerom Klapka
Jerome realističtěji odhadoval skutečnou potřebu a touhu
nezaměstnaného Angličana:

—Revoluce, na niž svět (t. j. Anglie) čeká, záleží v tom,
aby každému muži a každé ženě bylo opatřeno stopadesáí
liber ročně . . . („Všechny cesty vedou na Kalvárii.")

To nejméně. Leč Forsyté zvykli jinému způsobu sociální
pomoci:

—Forsyté podporovali ony dobročinné instituce, která
by někdy mohly prospěli jejich služebnictvu, až kdo z nich
onemocní („Bohatec").

Tento způsob je levnější než Beveridgův plán, učí nižší
třídu pokornosti bez nároků, a to rozhoduje, kromě jiných
předností, takže plán je už nyní v Anglii považován za ne
uskutečnitelnou revoluční utopii. Galsworthy znal dobře svá
Forsytovské ... A přijde-li bolševismus, odnaučí už každého
Angličana počítat se sociálním zaopatřením v nemoci a ve
stáří: čemu nám ledy Beveridge? Však se nenajde v par
lamentě většina pro jeho plán: „Parlament je nejúčinnější
brzdou pokroku, jaká kdy byla vynalezena," promlouvá Gals
worthy ústy svého Michaela („Stříbrné lžička") a H. G.
Wells („Otec Kristýny Alberty") přitakává:

- Pan Preemby uvažoval, že politikové nejsou ničím víc,
než tatrmany v rukou mlčících boháčů, sedících za scénou.

Krásný svět — i bez Anglie

Jenže si toho dosud nejsou všichni vědomi, jako pati
Preemby. Hilaire Belloc („Kardinál Richelieu") věc vysvětlu-

- Mizí-li jeden politický činitel, je tu vždy jistá vzdále
nost mezi skutečnou povahou nového stavu věcí a mezi do
konalým poznáním tohoto nového stavu věcí. Tak na příklad
dnes, kdy je parlament pro úpadek vzdělaných tříd téměř
bezvýznamný, jsa nahrazen mezinárodním peněžnictvím^
myslí lidé dále ve starých pojmech a nová mocnost sama je
dosud stále ještě politikům uctivá.

„Dosud" „ještě" . . . mají se tedy chudáci politikové naS
těšit. Buď je mezinárodní (dodejme: židovské) peněžnictví
odvrhne, až jich nebude potřebovat, anebo se rozplynou
v „beztvárnosti". Národ, který není schopen sám sebe zformo-
vát, ukáznit v určitý tvar, je odsouzen zániku.

—Co záleží na Anglii a Angličanech!? . . . Svět je široký,
slunce svítí na mnoha místech, všude víří nad hlavou
hvězdy, voní květiny, všude lze číst knihy, všude jsou krás
né ženy, všude má tabák svou chuť, hudba svou hybnou
sílu, káva svůj jemný pach, koně, psi a ptáci jsou všude roz
košní a myšlenka a cit všude nutká rytmickému vyjádření
(„Kvetoucí pustina").

Jak blízko, blizoučko se tu Galsworthyův Wilfried Deserf,
třebaže zapomněl ještě na chytání pstruhů, ocitl i u Coletta
a u všech prokletých básníků Daladierovy republiky! Do
hasínající svět gentlemanů, šlechticů, velkostatkářů, prů
myslníků, důstojníků, nejvyšší státní administrativy, sval
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plutokracie ještě jednou zazářil, aby osvětlil svou blízkou
temnou cestu v to, co Nic se nazývá, a utěšil se tím, z čeho se
od věků raduje každý tulák. Nenávratně zmizel z Anglie
kiplingovský typ dobyvatele. Zbývá zbožný vzdech, jak je
evěl krásný a jak krásným zůstane ... i bez Anglie. Takové
jsou konce britského gentlemana, tušícího zánik imperia:
Tulácké světoobčanství bez tvaru a závaznosti, zato však

živočišnou obnaženou požívačností bývalého gentlemana.
R. Aldington („Zemřel hrdina") není rozhodně dějepisec

Forsytů; spíše těch, z nichž Galsworthovi hrdinové načerpali
v 19.stol. svou „vlastnickou šťávu". Můžeme tedy hned zpře
du čekat drsnější řeč, upřímnou a nezaobalenou kritiku
Churchillovy, chci říci forsytovské Anglie:

—Gott strafe England! - jest modlitba, která byla plně
Vyslyšena, viz vlády karikatur a státní administrativu, slože
nou z hekavých a malomyslných žen a mužů . . . Střední
Iřída - len hrozný zavalitý pilíř Anglie . . . věřil vší nad
lidskou silou nevědomosti v odporné, nasládlé farisejské
blbiny . . . Nejsme na světě, abychom byli šťastni, nýbrž
abychom byli nevlídní svým sousedům a vnutili nejméně
příjemnou část své osobnosti co největšímu počtu lidí . . «Řešení Rudyarda Kiplinga neboli řešení britské obecné ško
ly je takové: Nikoli pravda a spravedlnost, ale britská prav
da a britská spravedlnost. Všechno, co se dělá pro britskou
fíši, je správné —jak odporná to profanace! —Atd.

Aldington zná rovněž dobře své Forsytovské:

—Národ námořníků a sportovců přirozeně vyniká v blí-
Seneckém umění —utéci z tonoucí lodi a kopnout člověka,
když je povalen na zemi.

Ještě jeden výňatek o vzpomínce na padlé ve světové
Válce 1914-1918:

—Zachovávat jednou ročně dvě minuty ticha neznamená
konec konců dělat mnoho, znamená to vlastně nedělat
nic . . . Zvláštní stará Anglie! Aby tě čert vzal, ty stará
čubko! Udělala jsi z nás potravu pro červy. —

Aldiglon nevěří v trvání Forsytů ani v trvání jejich
BÍvláštní staré Anglie":

- Až se nad Londýnem truchlivě rozlehne Fuit lilium
mezi úděsným třeskotem ohromných bomb a v hnusném zá
pachu smrtonosných plynů, až nám nad hlavou budou hučet
letadla, zda si vítěz vzpomene s lítostí a něhou na květiny a
básníky?

*

V roce 1911 vydal A. Conan Doyle sbírku „Dojmy a
povídky" a v ní jeden obrázek, líčící zánik Karthaga pod
prudkými údery mladého Říma. Karthaginský politik Cisco
lakto uvažuje o příčinách zkázy své vlasti:

—Mnohokrát jsem ukazoval na Řím a říkal jsem; Podí
vejte se na onen lid, který nosí zbraně sám, každý jednotli
vec z povinnosti a z hrdosti. Jak byste mohli doufat vy, že
jim odoláte, když se ukrýváte za žoldáky? . . . Leč někteří
c nás myslili na obchod a jiní na volby a někteří ne zisky od
•tátu, ale nikdo nechtěl viděli, že právě stát, matka všech
Věcí, klesá ke svému konci . .,

A když vítěz slavné město zničil, spálil, posypal soli, stál
daleko od toho města zástup nahých, hladovějících lidí na
horách a díval se dolů na opuštěnou rovinu, která byla
kdysi nejkrásnějším a nejbohatším kusem zeměi

— A teď rozuměli, ale již pozdě, že svět náleží lidem
•ľlným a otužilým a těm, kteří se dovedou zapírali, neboř
takový je zákon nebes, kdežto ten, jenž chce uniknouti povinnostem muže, bude záhy zbaven pýchy, bohatství •
«noci, jež jsou odměnami za zmužilost.

Tato malá povídka nese v záhlaví motto«
Mutato nomine de te, Britannia, fabula narratui — pod

Pným jménem se tu vypravuje o tobě, Britannie.
O tobě, národe, jemuž jeho patricijské vrstvy nedovedly

iMi jiného poslání než íýti a žiti s kořistění a i útlaku.

rozpad imperia

Dr. Vincenc Pořízka:

Cesta Barmy svébytnosti

Barma vyhlásila válku Angličanům a Američanům.
Tím získalo Japonsko znamenitou podporu. Současně na
území Barmy se organisuje první revoluční armáda Indů
pod vedením Chandra Bose. Tak boj Indů proti Angli
čanům začíná nabývat konkrétních forem, jejichž důsled
ky se určitě projeví. Čtenáře bude jistě zajímat odbor
níkovo líčení vývoje Barmy a jejího lidu. Redakce.

čkoli byla Barma (původním názvem Mran-má, angl.
JLX. Burma) odedávna známa jako „Země zlata", Suvar-
nabhúmi, jak ji nazývá sinhalská kronika, nebo „Zlatý
Chersones", jak se říkalo v Evropě, nestalo se základem je
jího rozkvětu zlato, ryžované v nevalném množství z ná
plavu Iravadi, nýbrž rýže. Cenu svých rýžových polí však
poznali Barmané teprve v druhé polovici minulého století,
až Suezský průplav urychlil výměnu zboží s Evropou.
R. 1921 dosahovala plocha rýžových polí v Dolní Barmě
plných 43.000km2, kdežto v roce 1869 činila pouhých šest
km2 a stačila tehdy právě jen výživě domorodců. Dokud
rýže, bílé barmské zlato, nezúrodnila panenské nivy kolem
Iravadi, směřovaly hlavní cesty světového obchodu od
Přední Indie kolem Malajského poloostrova Číně a Bar
mě samé se buď vyhýbaly nebo se dotýkaly jen jejího po
mezí v Martabanu, kudy vedlo kratší spojení z Indického
oceánu do Siamu. A tak zůstávala Barma až do nejnovější
doby v jakémsi zákoutí, jež světový hospodářský roz
mach s sebou nestrhoval a kam velké politické dění neza
sahovalo. Barma tehdy žila svým vlastním životem a trpěla
svými vlastními těžkostmi.

Země, rozeklaná divokými horskými hřbety, vějířovitě
vybíhajícími z masivu tibetského, byla velmi nesnadnou
půdou pro vytvoření jednotného státu. Odolí a údolíčka
mezi horskými hřbety tvořila celky samy pro sebe nejen
zeměpisně, nýbrž i rasově a politicky. Těžiště moci zůstá
valo ovšem po tisíciletí v údolí řeky Iravadi, ať už to. byl
na severu za Anawrahta a jeho nástupců ve st. XI. až XIII.
Pagan, nebo na jihu za tounguské dynastie (st. XVI.-XVIII.)
Pegu, nebo opět na severu za vlády rodu Alaungpajova
(1752—1885)Švebo, Ava, Amarapura a Mandalaj a konečně
trvale na jihu v době nejnovější Rangun. Údolí Iravadi,
tepna Barmy, nebylo však stále v moci mongoloidních
Barmanů s hnědožlutou pletí a tmavým okem. Jen střídavě
jim štěstí přálo v boji se sousedními Arakánci na západě,
s nezkrotnými kmeny šanskými na východě a s kulturně
nejvýše vyspělými drávidskými Talaingy neboli Mony,
usedlými na dolním Iravadi, Sittangu a Saluinu a v Tenasse-
rimu. Teprve Alaůngpaja v polovici XVIII. st. soustředil
pevně moc v rukou barmských a za jeho nástupců vzrostla
Barma do svých nynějších hranic, ba obsáhla i Manipur a
Assám. Barmský živel si udržel svou převahu nad ostatními
kmeny i po příchodu Angličanů a vnitřní jednotící proces
pokračoval tou měrou, že při sčítání r. 1931bylo na barmském
území, zabírajícím 604.719 km2, 14,667.146 obyvatel
9,874.000Barmanů. Kmen Talaingů-Monů, kdysi Barmanům
tak nebezpečných, zmizel téměř úplně. Zato však přibyli
jako nová složka obyvatelstva v barmských městech Indo
vé. V Rangunu samém je Indů více než Barmanů, totiž té
měř polovina z celkového počtu 400.415obyvatel.

Jak ae Angličané dostali do Barmy

Příznivá zeměpisné poloha dlouho chránila Barmu před
výboji evropských národů. Když r. 1510získali Portugalci
Góu a obraceli svůj zrak na Dálný Východ, byla jejich
hlavním cílem Čína a cesta do Cíny je vedla nikoli ne-
eohúdnými horami barmskými, nýbrž po moři přes Malak-
ku nebo po eamém pomezí Barmy přes Martaban (při ústí
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Saliiinu). R. 1519dosáhli Portugalci od krále arakánského
pomoc proti Pegu svolení, aby směli zřídili své obchodní
osady v Martabanu a v Syriam (nedaleko nynějšího Rangú
nu). Portugalská osada v Syriam vzkvétala po celé století,
až se r. 1613přidal tamější správce De Brito nepřátelům
Anaukpetluna, vládce Horní Barmy. Anaukpellun Syriam
oblehl. Portugalci se statečně bránili, ale když jim došel
střelný prach, byli přemoženi. De Brito ukřižován a ostatní
odvlečeni do Horní Barmy. Jejich potomci se tam udrželi
dodnes. Portugalskými soupeři v indických vodách byli Ho
lanďané. Již před r. 1600se usadili na ostrově Negrais
v ústí řeky Basseinu (západně od ústí Iravadi) a nedlouho
po Portugalcích přišli do Syriam. Také anglická Východo
indická společnost založila své obchodní osady v Sy
riam, v Prome (na dolním Iravadi) a v Avě (v Hor
ní Barmě). Kolem poloviny XVII. století byli sice
všichni Evropané Barmy vypuzeni, ale již r. 1688 po
zval sám barmský správce v Syriam dopisem anglickému
guvernéru v Madrásu anglické kupce do země. Angličané
zřídili své obchodní osady v Syriam a v Negrais. Vedle
Angličanů se usadili v Syriam také Francouzi. V bojích me
zi Talaingy a Barmany podporovali Francouzi Talaingy,
kdežto Angličané stáli po boku Barmanů. Když barmský
král Alaungpaja Talaingy přemohl, dal Francouze pobiti a
Angličanům věnoval ostrov Negrais a osadu v Basseinu.
Syriam, poslední baštu Talaingů, srovnal Alaungpaja se ze
mí a hlavním přístavem barmským učinil Rangun, založený

' r. 1755.
Za Alaungpajových nástupců dosáhla barmská říše vrcho

lu svého rozmachu. Hsinbjušin, syn a druhý nástupce
Alaungpajův, odrazil nájezdy vojsk čínských a připojil

Barmě na severozápadě Manipur a na východě státy
šanské. Jeho nástupce Bodawpaja (1782-1819) dobyl x.
1784územi arakánského a odvlekl do zajetí 20.000Arakánců.
Když Barmané i v dalších letech odváděli tisíce Arakánců
do Barmy, počali Arakánci hromadně prchat do Cittagongu
pod ochranu Angličanů. Mnozí z uprchlíků se nevzdali
boje a činili z Bengálska útoky na území barmské. Tak
vznikly první třenice mezi Barmou a Angličany v Bengál
sku. R. 1819vtrhli Barmané do Assámu, obsadili zemi až po
město Goalpara na řece Brahmaputru a odvlekli 30.000
Assámanů do Barmy. Ve zpustošeném Assámu zůstala polo
vina původního obyvatelstva. Počátkem r. 1824 překročilo
barmské vojsko hranice bengálské a došlo prvním sráž
kám s vojskem anglickým. Z Kalkatty prchalo obyvatelstvo
ze strachu před Barmany. 5. března 1824vypověděla britská
vláda Barmě válku. Angličané vytlačili Barmany z Assámu
a Manipuru, obsadili Rangun a Martaban a za necelého půl
druhého roku dobyli celé Dolní Barmy s Prome a Horní
Barmy až po její tehdejší hlavní město Avu (nedaleko Man-
dalaje). Mírem v Yendavu dne 24. února 1826se zřekla Bar
ma Arakánu, Assámu a Tenasserimu a r. 1830 nastoupil
u barmského královského dvora první anglický diplomatic
ký zástupce. Mír však potrval jen čtvrt století. R. 1852za
drželi Barmané v Rangunu anglické lodi a půlroční válka,
která nato vzplála, skončila tím, že Angličané obsadili pro
vincii Pegu. R. 1862sloučili Angličané Arakán, Pegu, Mar
taban a Tenasserin v jedinou provincii s názvem Britská
Barma. Tehdejšímu králi barmskému Mindonovi (1853-78)
zůstala Barma Horní.

Mindon byl mírný panovník a čtvrt století jeho vlády
bylo pro Horní Barmu dobou klidného vývoje. Sotva že
však po něm nastoupil jeho syn Thibaw, nastala Barmě zase
doba utrpení. V Barmě nebylo zákona, který by přesně
určoval následníka trůnu. Vláda mohla přejiti na králova
bratra, syna, vnuka nebo jiného příbuzného, neboř jediná
podmínka byla, že vladař musí býti synem královny.
A protože v králově harému bývala řada královen, nebylo
řídkým zjevem, že král měl kolem sta synů (Bodawpaja,
který zemřel r. 1819ve věku 75 let, zanechal 122dětí a 208
vnoučat). Barmský trůn měl tedy vždy mnoho nápadníků.
Když r. 1878nastoupil Thibaw na trůn v Horní Barmě, měl
vedle sebe 70 sourozenců. Strana, která dosadila Thibawa
na trůn, viděla v nich své nepřátele a dala je vyvraždit.

Sama královna Supaja Lat, zlý duch Thibawův, nejvíce s4
o to přičinila. Barma se chvěla zděšením a ostatní svět ne
volí. Jen několik členů královského rodu se zachránilo útě
kem na území anglické. To jenom vystupňovalo napětí
mezi Thibawem a Angličany a brzy došlo otevřenému
boji. R. 1885 obvinil barmský dvůr Bombajsko-barmskou
obchodní společnost z protiprávního vyvážení lékového!
dřeva a uvalil na ni pokutu 2,300.000rupií. Indická vláda n»<
vrhla arbitrážní řízení, Thibaw odmítl. 22. října 1885 dánu
Thibawovi ultimatum. Měl zastavili postup proti Společno
sti, přijmouti na svij dvůr anglického diplomaliekého zá
stupce a vésti svou zahraniční politiku v dohodě s vládou
indickou. Král se nepodrobil a volal svůj lid do zbraná,
14. listopadu překročilo anglické vojsko hranice Horní Bar
my a o 14dní později obsadilo Mandalaj, jež byla od r. 18571
hlavním městem Horní Barmy. Thibaw byl sesazen a odve
zen i se svou manželkou, krutou královnou Supaja Lat, du
Rangunu a odtamtud do Indie. Zemřel v Ratnagiri u Bom
baje r. 1916.

Pět roků trvalo, než Angličané zdolali nepokojné horská
kmeny a teprve od I. 1890byl v Horní Barmě klid. O svá
práva na Barmu se zatím přihlásila také Čína. Opírala své
nároky o praxi, trvající bezmála celé tisíciletí. První slav
ný barmský král, Anawrahta (1044- 77), se totiž vypravil du
Číny, aby si odtamtud vyžádal posvátnou relikvii, zub
Buddhův. Pochodoval až do Gandalarit, což jest dnešní
Yiin-nan. Byl jist, že tamější vládce je císař čínský. Bud
dhův zub však od něho nedostal, odnesl si místo něho jen
zlatou napodobeninu, jíž prý byl Buddhův zub dotýkán.
Po svém návratu do Barmy poslal Anawrahta čínskému
císaři darem zlaté nádoby. U čínského dvora přijali tuto po
zornost jako uznání čínské svrchovanosti nad Barmou a od
té doby vyžadovala Čína každých deset let od Barmy po
platek. O tento poplatek se také hlásila, když se v Barmě
stali pány Angličané. Anglická vláda urovnala záležitost
v letech 1886,1894a 1897smlouvami, jimiž byly upraveny
čínsko-barmské hranice a poplatek zrušen. Hranice východ
ní byly stanoveny dohodou s Thai v letech 1892-3.Z Barmy
učinili Angličané provincii indickou. V čele jí stál od
r. 1897zástupce guvernéra a od r. 1923samostatný guvernér.
R. 1937byla Barma od císařství indického oddělena a stala
se samostatnou anglickou kolonií.

Indická kultura v Barmě

Barmané jsou kmen čeledi tibetobarmské, ale v jejich
zkazkách a tradicích nic nepřipomíná jejich středoasijskou
mongolskou pravlast. Vše, co kdy v Barmě chtělo platit za
krásné a vzdělané, odvolávalo se jako na svou duchovní
otčinu na Indii. Nejstarší barmské kroniky mluví o indickém
princi Abhirádžovi, který prý založil v Barmě první krá
lovství, barmské pohádky a pověsti jsou spíše barmskou
obměnou pohádek a pověstí indických a barmská města se
vedle svých názvů lidových honosívala klasickým jménem
indickým, podobně jako u nás ve středověku mívala města
název národní a latinský. Z Indie dostala Barma své nábo
ženství a s ním písmo a vzdělanost. Domácí podání tvrdí, žs
sám Buddha do Barmy zavítal, aby jí zvěstoval své učení, a
sinhalská kronika mluví o věrozvěstech, jež vyslal indicky
vladař Asókó (III. st. před Kr.), aby hlásali buddhismus
v Suvarnabhúmi, v „Zemi zlata". V celku lze miti za jisté,
že se od I. st. po Kr. v Barmě šířil buddhismus v obou svých
hlavních formách, buddhismus mahájánový z Indie severo
východní a hínajánový z Indie jižní. První historický vlád
ce Barmy, Anavrahta, učinil r 1057po Kr. státním nábožen
stvím buddhismus hínajánový sekty ihéravádské, jejíž po
svátné knihy jsou psány středoindickým jazykem pálijskýnfc
Znalosi Buddhova učení představovala v Barmě až do nej
novější doby hlavní obsah pojmu vzdělání a pět základních
přikázání buddhistických, pět pravidel vedlejších a pálij-
ské formule bohoslužebné tvořily osnovu klášterních škol
v Barmě. Každá ves měla svůj klášter (póngji kjaung) a prin
cové stejně jako hoši nejchudších rybářů nastupovali v ostni
nebo devíti letech do klášterních škol, aby se naučili čísl
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A psát a připravili se na přijetí do řádu. Dokud totiž Barman
nevstoupí do mnišského řádu, má sice „světské" jméno, ale
jeho život nemá o nic větší cenu, než život němé tváře. Te
prve až se po jistou dobu podrobí klášterní kázni, přijme
jméno řeholní, t. zv. bwě — bývá to zpravidla čisté nebo
netvořené jméno pálijské - a oděje se žlutým rouchem
mnišským, pak se stane skutečným věřícím a může kráčeti
po stezce Dokonalých. Většina mladých Barmanů však ře
holní roucho zase brzy odkládá. Horliví buddhisté usilují,
ftby jejich synové setrvali v klášteře aspoň po dobu jedno
ho wa —dobu to náboženských cvičeni zhruba od července
do října. Velmi horlivý buddhista, který nemíní zůstat mni
chem po celý život, setrvá v klášteře po tři období wa —
Jedno obětuje za svého otce, druhé za matku, třetí za sebe
Samého. Klášterní školy se v Barmě udržely i za vlády Angli
čanů, ačkoli noví držitelé moci zavedli laické školy státní

založili v Rangunu universitu (r. 1920)a v Mandalaji ze
mědělskou kolej. Barmané se novým poměrům přizpůsobili
lim, že dávají své syny do klášterních škol ve věku raněj
ším a pak je teprve posílají do škol státních, aby se tam při
pravili na svá budoucí povolání.

Ačkoliv od náboženské reformy Anawrahtovy v r. 1057
byl théravádský buddhismus státním náboženstvím v Barmě,
jest náboženství dnešního Barmana spíše směsí prvků indic
kých s místními lidovými pověrami než skutečnou naukou
Buddhovou. Barman se stejně vroucně klaní sochám buddho-
vým, jako uctívá Garuda, mythického ptáka Višnuova, a
obětuje modlám přírodních duchů, natů. Natové dlí všude,
v domě, ve vzduchu, ve vodě, ve stromech, a mohou býti
Barmanu velmi nebezpeční, jestliže si je včas nenakloní
obětí. Proto u barmských vesnic jsou chrámky nebo sym
boly natů, jimž může mimojdoucí snadno poskytnout oběř,
Iřeba jen olejovou lampičku nebo něco potravy. Žádný
vážnější krok Barman nepodnikne, dokud si nenakloní pří
slušného nata. Ani lovec v lese nepřejde bez povšimnutí
kolem stromu nápadně velikého nebo jinak zvláštního: po
loží němu aspoň něco rýže nebo několik svázaných listů,
aby uctil nata, který snad v něm přebývá. A řady natů se
stéle množí: natem se stává duch každého mnicha nevěrné
ho slibům a každého člověka zemřelého násilnou smrtí. Toho
Barmané využívali při stavbě svých měst. Do čtyř rohů
městských hradeb a pod brány pochovávali za živa lidi, aby
jejich duchové bloudili jako natové kolem oněch míst a
byli zkázou pro každého cizince, který by vstupoval do
města se zlým úmyslem. Víra v naty, zbytek to původního
náboženství kmenů tibelobarmských, udržela se přesto, že
buddhismus proti ní bojuje po dva tisíce let a že barmští
králové ji potírali přísnými tresty.

Národ bez kast a jeho rychlý vývoj

Barma zůstala po tisíciletí spíše v zákoutí než na jevišti
•větového dění. Její zeměpisná poloha a její historický vý
voj jí zabraňovaly, aby šla stejnou cestou vývojovou jako
Thai, Čína nebo Japan. Chybělo jí především okno do světa,
kulturní středisko v přímoří, zapojené do proudů osvětových
•nah lidstva a uvádějící do země zdravé podněty pokroku
a vývoje. Takovým střediskem se mohl stáli Rangun, zaha
lený v polovině XVIII. století, jako se jím stal v téže době
aložený Bangkok v Thai. Barma měla ovšem proti Thai ne
výhodu: na jejím jižním pobřeží byli usazeni Talaingové-
Monové, Barmanům nepřátelští, a západní pobřeží drželi
Arakénci, stejně málo Barmanům přízniví. Proto snad dýna-
•lie Alaungpajova si volila za své sídlo města vé vnitrozemí
na severu, Suebo, Avu, Amarapuru a Mandalaj. Při tom se
trvávala na způsobu vlády, který v sousední Thai byl dávno

řekonán. Nedostatek politické prozíravosti zahubil barmský
rálovský rod, nepodlomil však zdravý kmen barmského ná

roda. Po staletí se Barman díval na potoky lidské krve, a
přece si ve svém srdci uchoval místo i pro ušlechtilé lidské
city. Po věky byl svědkem rozvratu a zlořádů, ale neotupil
•i svůj smysl pro právo a řád. Zloba času jej pronásledovala
nejkrutějšími zkouškami, nezkalila však jeho jasný pohled
na život a na jeho radosti. Barmský duch zůstával ve svém

jádru svůj, i když mu tisíciletí vštěpovala myšlení a cítění
cizí. Barman je realističtější než Ind, a proto má Barma snazší
cestu svému vnitřnímu vytříbení a scaleni, než její veliká
Učitelka. Barman nemá život spoután předpisy kasiovnimi,
Barmanka má daleko svobodnější postavení nežli Indka, otáz
ky sociální a hospodářské v zemi nad Iravadi nejsou tak
ožehavé, jako na březích Gangy, neboř v Barmě není bezed
ných propastí mezi chudinou a boháči. Ostatně i po stránce
národnostní a náboženské poskytuje Barma jednolitější obraz
než Indie. Proto nová Barma novou Indii o tolik předhonila.

písemnictví
Karel Bodlák:

Doba v básníkově duši

Jakými prožitky a poznáními prošli naši
básníci za poslední čtyři léta.

"\" ám-li vyložit, jak se zkušenosti posledních čtyř let pře-
vratných událostí projevily v díle našich mladých

básníků, rád bych nejprve zdůraznil starou pravdu, že
prvním nástrojem básníka je obraznost, že tedy vedle vý
vodů a dokumentární stránky, a nad tím vším, čemu se říká
obsah díla, vládne formální stránka práce,- jí musí básník
přesvědčovat především.

Ta forma není ovšem tak zhola pouhou formou. Jestliže
teprve výrazem jexistuje umění, pak.t. zv. obsah básně, pro
posuzování umělecké skutečnosti podružný, může kritika
zajímat jako přímý ukazatel příčin jejího vzniku. Přítomnost
se v díle - i v díle s historickým námětem - nějak musí
obrážet, nemá-li být pouhým klišé forem, vyvřelých z ji
ných, kdysi živých příčin, mrtvou etiketou, padělkem. Ne-
účastní-li se v básni tématicky, jistě působí jako vnitřní po
jítko, je „duchem", přesněji řečeno, poněvadž tu nejde o
intelektuální prvek: atmosférou básně. Neposlední z řéče-
ných příčin spolupůsobících při zrodu díla jsou sociální
poměry a události, a tedy zajisté události tak významná,
jako světový zápas, který právě prožíváme.

Jak se tyto děje obrazily v tvorbě nastupující vrstvy?
Jaké svědectví podává soudobý verš o jejím postoji svě
tovým změnám, v nichž jde o nový svět bez sociálního nad-
práví, svět, vyvedený z duchovní nivelisace?

Nemožno říci, že by česká poesie těchto časů byla ne
citlivá ovzduší. Už lyrika generace, dnes dospělé, té, jejíž
růst se datuje uplynulým čtvrtstoletím, jeví se nám dnes ja
ko citlivý seismograf otřesů, které měly postihnout svět.
Básník, který dovedl zazpívat panychídu nad starým světem,
dobře cítil přežilost jeho řádů. Všichni ti lyrikové, kteří uvi
děli a vyzpívali v opilých slokách fantasmagorii, jakou byl
smích i slzy světa, řítícího se do prázdna, žili touto visí leta
napřed. Snad by všichni nebyli dovedli vyjádřit svou prav
du sociologicky, snad by nebyli dovedli rozpoznat a říci,
že to, co se nazývalo (demokracií, bylo zatím jen mezidobí
uvolnění, kdy staré autority byly mrtvy a nových, klad
ných, které by byly od thesovosti dovedly přikročit for
mování společnosti, nebylo. Pravé jméno oné liberality,
z ‘nížse stále zřetelněji proklubávala syrová a surová válka
všech proti všem, je anarchie. Tento stav, v němž, jak is od
porem konstatoval už Nietzsche, je „všechno se vším smíše-
no", vyústil v novém verši ve zvláštní spleen, v kterém ne
hledat nic víc než slabost by nebylo tak zcela správné.
Třeba ten nově vzešlý kult smrti, jenž zachvátil lyriku
v údobí minulých asi patnácti let, není —odmyslíme-li epi
gony - vysvětlitelný jako pouhý střih vhodný tomu, aby
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vyslřídal matróz&k pověstného námořníka, zamořující kde
jaký debut v naší mladé poesii. Ono vábení smrti, tak pří
značné pro poesii nedávných let, je zjev nesmírně složitý.
Pocit vnitřní nespokojenosti se společenským nihil podněco
val tento únik stejně jako vzrůstající žízeň transcendentna,
jejíž první fáze v positivistickém suchopáru se vždy pro
jevují formou záporu. Působilo tu i jemné čití do dálky —
blížení let, kdy se bude život zcela jinak vážit než měřítky
materialistického, epikurejského, krátkozrakého sobectví. Ba
najdeme osudová místa, kde se tento pocit převratu v na
zírání slučuje se sociální strunou, tak silnou v naší mladé
poesii od počátku. Takové dvojverší Jana Zahradníčka je
přímo nabito nejbližší budoucností, jejím smyslem: „Bujará
chudobo, já s tebou ženaí, už kosti světa slyším stenat."

Spolupráce na lepší budoucnosti

Nade vše důležito však je, aby básník nebyl jen pa
sivním mediem toho, co se prospěchářskému mravenčení
neviditelné blíží všemi póry, ale aby dovedl svou visí
spolutvořit lepší budoucnost. pochopení mnohého z těch
úkolů se naši nejmladší už dopracovali, ať je to kolektivní
odpovědnost v širším, mravním smyslu, ať je to ocenění
práce dělníka, které už v počátcích naší nové produkce se
dopjalo až mythologické důsažnosti, ať je to duchovní za
měření díla, nebo láska půdě, nebo poznání, co znamená
jasné uvědomění si své národnosti pro dílo umělce. Všecky
tyto aspekty v díle vrstvy, dnes věkem vrcholící, najdeme.

Dalo by se čekat, že drama, jež probíhá na bojištích, ja
kož i události a zápas práce, s tím souvisící, najdou své
nahé, přímé zpodobení slovem básníků. Kromě příležitost
ných veršů, jež přinesly noviny, se dosud neujal pokus vy
zpívat něco z válečných dějů a jiných otřesných událostí,

zato fronta práce, v níž je český člověk svými úkoly zapo
jen, ozvala se v některých verších, jako jsou třeba verše
básníka Vladimíra Thiele, který sám pracoval jako dělník,
též v Říši. Ze doba nevydala svého barda, je vysvětlitelno

z různých příčin. První je ne už úpadek, ale naprostá ne
existence epiky, nedostatek jakéhokoli epického cítění

v poesii tohoto století až do našich let. Ani jiné velké věci
těchto časů se nedočkaly zpodobení veršem. Mimo lo: je
známé faktum, že hrdinské zpěvy přicházejí až po hrdinských
skutcích. Velká poesie je vždy velkou vzpomínkou; není

ío málo, protože se tím stává i velkou učitelkou, těžíc ze
zkušeností, jimiž svět právě prošel. Vlastně teprve v uvědo
mění si událostí a jejich dosahu, které je v umělecké tvorbě
možné teprve po určité době zrání, záleží historická zkuše

nost. Kde se naši autoři, míním -zde též prosaiky, přiklonili
programově některým tendencím, jako na př. v románech
dnešního selství, nedosáhli formové úrovně, která by byla
práva upřímně cítěnému obsahu, nebo - jako je tomu

v básních náboženské obrody — většinou obrábějí formy
už hotové. Kde se zase hledí básník vyrovnat s pocitem
zoučasnosli ve svém formovém hledání, zůstává V pozadí
obsah. Ze se básníci thématicky látky ještě nezmocnili, vy
plývá také ze samé tradice naší světové lyriky,- její rapidní
vývoj směřoval čiré dojmovosti. Proto také čirý lyrický
výraz nejdříve nachází znaky adekvátní novým emocím.

Básníci tedy dosud nepíší této historie. Ale jsou tu
známky, že tuto historii žijí. Obrazem. Symbolem. Vnikne-
me-li trochu v strukturu úsilí nejmladších, můžeme to roz-
poznat. Třebaže slovesný projev mnohých má daleko oso
bitosti, celková tvářnost mladé produkce přece jen uka
zuje na to, co bylo nazváno tragickým pocitem lživota v li
dech a národech. To je ovšem už postoj činný, třeba mu do-
sud scházela ráznost, ideová jistota, lapidárnosl. Má však

jednu výhodu, pokud se :*mže mluvit o skutečném příštím
básníku: je to pocit zjitřeného cítění přítomna, tedy postoj
živý.

Nový pathos

Které jsou to znaky, jimiž promlouvá nový pathos v této
tvorbě ?

Především je 'to obnovená úcta k rytmu, rytmickému
budovatelství, stavbě básně, pevnému formování. Ne-
obráží se tu neúprosný zápas o nový světový myšlenkový
řád, který platí statisíce svou krví? Věru není poesie už
hříčkou, jako jí není život, a básníci to vědí a vyznávají.
A nejen zápas, ale i jeho cíl a koruna, příští mír, v němž
nechceme vidět už rozkladnou mátohu bez řádu a spravedl
nosti, která je bohudík za námi, nachází v této slovesné vůli
své předznamenání.

S probuzeným smyslem pro skladebnosí v životě i umě
ní souvisí i živý cit pro kvalitu, osobnost, pro hodnoty, cel
ky, které nejsou jen prázdná abstrakta. Není takovým
abstraktem na př. národnost. Není jím idea, která dovede za
pálit a vést. Lidskost, všelidskost jeví se odtud věcí du
chovní generosnosíi, soucítění a spravedlivé, promyšlené
organisace nikoli poklonou prázdnému, bezbarvému, vše
zplošťujícímu internacionalismu. Odtud ten byť často i tá
pavý návrat domovu a půdě u istarších i u mladších.

Další znak: idealit. Jeví se ve vůli po hlubším zmáhání
básnické látky. Y životě a filosofii to znamená: empirickou
stránku učinit služebnou silou velkých niterných hnutí; vy
maňovat z tříště faktů, ze závislosti na nich a na náhodě,
organisovat je, rozrážet co nejvíce hranice své podmíně
nosti. V poesii tp je cesta od. náladové, automatické, čistě
asociativní tvorby tlumočení celků, osudů. Tato tendence
dosáhla mezi vytčenými znaky nového úsilí zatím nejmen-
šího zvýraznění, a není také divu, když ještě nadrealismus,
psychologicky přece tak pevně založený a co do látky ne
smírně bohatý, představoval vlastně poslední slovo impre
sionismu — lhostejno, že se díval do vlastního nitra,- ale
díval se pouze. A pak: idea v básni jako ostatně i v životě
má jen tehdy sílu, najde-li vnitřní kontakt se svou látkou,

a tím jest její osudové určení. Nerozlučnost vůle a zasvěce
ní je tu nutné.

Po stopách takové osudovosti nás vede tichá, leč sou
středěná melodie Františka Hrubína s neumenšenou prů-
kazností v jeho poslední sbírce Země sudička. A v někte
rých sbírkách nejmladších pozorujeme sondování, byť ně
kdy ještě bludné, nových hlubších rozpětí ducha, od deva
desátých let minulého století poesii nevšímaných, rozpětí
značených něhou a přísností, hlasem živlů i neúprosným
reliefem myšlenky. Nebylo by šťastné takovému úsilí, vy
žadujícímu ponoru a samoty, vytýkat subjektivnost, když je
tisícerými jemnými kořeny zapojeno v sám smysl dnešního
společenského přerodu, a když bojuje pod týmž znamením,
jež slove: vůle tvaru. Haldy t. zv. lyriky, čím dál tím pla
nější, jež vedle toho vycházejí, překážejí sice rozhledu, ale
nemohou zdravý proces zmást. Přáli bychom si, aby tato
cesta dobyla poloh, kde dýcháme plnou duší okamžiky oné
březinovské radosti, která je „jako píseň ztracená ze žití
Vyššího", radosti, jejíž pouhá existence v tomto světě je zna
mením nesmrtelnosti, rovnocenným co do povahy i cíle
heroismu v životě praktickém. Aby rytmy doby, která jako
málokterá znamená neobyčejný přízvuk osobní sebeoběti,
vnikly v rytmy nových písní.

Nová kultura teprve vzniká. Počátečním stavem prochá
zí také nová poesie. Jak už bylo řečeno: kulturním epochám
předcházely vždy mohutné, státnické a vojenské činy a
s nimi hospodářské převraty. Básník dnes může o nových
faktech psát nebo nepsat - na utváření zítřka ío nemá pod
statný vliv. Má ovšem přiznání novým hodnotám, jako je
národní socialismus a boj za přirozená, v samé povaze půdy
kotvící práva scelené autonomní Evropy, svou váhu pro
pagační, ale to už patří v rámec jiného pojednání.
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boj o zrno
Jaromír K u b l á k: i

O nové selství

T)ři úvaze o novém selství nás zajímá hlavně otázka mož-
Jr ností vývoje zemědělské práce a výroby. Ve studii o
nové hospodářské tváři světa (Orbis, Praha 1941) vyslovuje
Jos. Windschuh pochybnost o tom, zda konservativní země
dělství udrží v nové hospodářské expansi Evropy krok se stavy
ostatnimi. O to se však není třeba obávat, neboť pokrok, je
hož vzestup můžeme v zemědělství rok za rokem pozorovati,
jest důkazem více než povzbuzujícím, že zemědělství je
schopno stejně intensivního zdokonalování, jako jiné obory
lidského podnikání, a to tím více, že dosavadního pokroku bylo
docilováno za podmínek pro zemědělství nijak zvlášť příz
nivých. Jakého pokroku bylo v zemědělství docíleno jen v po
sledních dvaceti až třiceti letech! Vraťme se však zpět až

počátkům zemědělského pokroku.
Roku 1848 byla zrušena robota selského lidu v býv. Ra_

kousko-Uhersku. Tento rok je kritickým mezníkem v dějinách
selského stavu a tím i ve vývoji zemědělství. Mezníkem však
jen ve smyslu rozhraní, neboť zrušení roboty samo o sobě
není podnětem, vyvolávajícím v život novou epochu ve vývoji
lidstva, ba ani ne zemědělství, ale je prostým důsledkem a vy
vrcholením vývoje, jemuž dále zabraňovat! nebyl již nikdo s to.
Po velikých fysikálních objevech 18. století (vynález páry a
lodního šroubu) otevřely se do té doby neznámé možnosti tech
nického pokroku. Počal vznikati průmysl jako nepoměrně vý
konnější pracovní kolektivum proti dosavadním řemeslnickým
cechům. Budování průmyslu neslo za sebou v zápětí růst měst
a větší spotřebu potravin, možnost výdělku v průmyslu měla
v zápětí útěk*) od robotou zatížené selské práce, a to i tehdy,
když cesta za novými výdělkovými možnostmi vedla přes moře.
Započala radikální změna struktury lidské společnosti, jež
konečně vyvolala nevyhnutelnost i úpravy poměrů selského
lidu. Robota byla zrušena, sedláci se stali svrchovanými
pány svého majetku.

V polovině devatenáctého století počínalo se v zeměděl
ství používati strojených hnojiv, větší pozornost se začínala
věnovati také produkci a ošetřování statkových hnojiv a cho
vu dobytka, což souvisí se jmény A. E. Korners, Fr. Horský,
J. B. Lamb a j., počínalo se též rozvíjeti mlékařství. R. 1851
byly v Cechách založeny první rolnické školy (Horským v
Rabíně, Komersem v Liebwerdě), tyto se rychle zdokonalo
valy a druhá z nich brzy změněna na střední hospodářskou
školu, později na vysokou (německou). Zemědělská výroba
se zvolna stávala vědou. Pro Cechy zřízena byla zemědělská
akademie v Táboře a tato posléze změněna na vysokou školu
zemědělskou v Praze. V tomže časovém údobí a stejně strmým
vzestupem rozvíjely se i vědy jiné, zejména technické, ale i
medicína a ostatní. Do jisté míry byl to následek anebo prů
vodní zjev do té doby netušeného vzrůstu obyvatelstva v Evro
pě, jehož počet se od r. 1810 za 110 let ztrojnásobil, díky delší
mu mírovému období. Roku 1871 byla zřízena Horským v
Kolíně první továrna na strojená hnojiva v Cechách, od r.
1850 byly zřizovány první hospodářské spolky jako filiálky
c. k. vlastenecké společnosti hospodářské, brzy nato první ře
meslnické a rolnické záložny, též městské spořitelny, pak rol
nický průmysl, cukrovary, sladovny, lihovary, strojírny. To
všechno znamenalo úplnou hospodářskou revoluci, jejímiž bo
jovníky a průkopníky v zemědělství byli zemědělští buditelé,
a jíž se široké vrstvy zemědělské z počátku jen zvolna přizpů
sobovaly, jak můžeme sledovat! v zachovaných pramenech.
Ale jakmile myšlenka možného pokroku a zlepšování byla
dána, přetavovala se v mozcích selského lidu, až konečně
uzrála pochopení a v čin. Nyní rostl i zemědělský pokrok v
široké praksi ráz naráz.

Ve skutečnosti nenalezneme v žádném jiném stavu pokroko.
vějších lidí nežli mezi pokrokovými sedláky. Jen vezměme lite
raturu. Zde vidíme příklad takového L. Kubaly, Fojta z Fryčo-
vic (viz Věstník C. A. Z. č. 8—9, roč. 1941 Jar. Kublák: „L.
-Rubala, sedlák vynálezce“), nebo známější příklady Fr. J.
Vaváka, rychtáře z Milčic, Fr. Skopalíka ze Záhlinic a j., které
svědčí o pokrokovém a vzestupném duchu selském. Bohužel

*) Neni to vlastně útěk, nýbrž uvolnění pracovních sil v té
době přelidněného venkova.

snahy pokrokových sedláků nenalézají vždy dostatečného po
rozumění a podpory ani u vládnoucích kruhů, natož u široké
veřejnosti. Proto se okolo selského stavu a o jeho poměrecl»
udržuje stále ještě mnoho pověr, jež vyvraceli a překonali je
úkolem snah, které bychom mohli nazvali úsilím o nové selství.

Městské pověry o venkovu

Které pověry vyžadují především vykořenění? Nejprve
ona pověra o konservativnosti selského lidu, pak pověra o
idyle doškových chaloupek, pověra o idyle jídla z jedné mísy
a konečně pověra o podřadnosti selské práce a o hloupém
Honzovi.

Selský lid není konservativní jako stav; konservativníml
stejně jako pokrokovými jsou pouze jedinci. To je již tak v pou.
vaze lidí, Tvůrcem a osudovým vrozeným určením do ní vlože
no, že určité procento lidi z žijící generace je průkopníky no
vých myšlenek, jisté procento je konservativních tradiciona
listů, zbytek pak lidí vlažných. To je tím, že jisté procento
žijících bytostí se rodí pro jednotlivé směry jako plus nebo
minus varianty, jichž počet se na obě strany tím více zmen
šuje, čím více se vzdaluje od průměru. Neboť průměr a návrat

němu, to je všeobecná snaha'opatrné Přírody, která jen
ojedinělým individuím dovoluje vzdálili se nejdále od prů
měru, kteroužto krajní úchylku pak v jistých případech nazý
váme genialitou. Právě tyto biologické anebo genetické sku
tečnosti jsou nejpádnějším důkazem, že ani selský stav, ani
žádný jiný stav nemůže býti ani konservativním, ani pokroko
vým jen z důvodů stavovských. Nepochybné ovšem je, že po
volání má zcela určitý vliv na povahu lidí, nepovažuji však za
správné označovali to u selského lidu jako konservativnost,
neboť ve skutečnosti jsou to vlastnosti pro život národa vel
mi blahodárné. Ihned v druhé řadě je třeba potírali pověru o
idyle doškových chaloupek. Žádné opěvování „chaloupek pod
horami“! Bytové a zdravotní poměry vesnic nejsou uspo
kojivé ani v bohatších krajích, na to již delší dobu pouka
zují kruhy lékařské a sociologové. Proto tedy budiž konee
pohádkám o idyle doškových chaloupek a přistupme místo toho
věcně řešení problémů, které jsou přece dosti známy.

Snad to byly patriarchálně idylické časy, alespoň na po
hled z vnějšku, když hospodář jedl se svými dětmi a čeledi
z jedné mísy. Idyla tato je však dnes již dávno překonanou mi
nulostí. Překonanou minulostí je též spaní zemědělské čeledi
ve stájích. A konečně i sama svobodná čeleď zvolna mizí a je
i na menších selských gruntech nahrazována ženatými depu-
tátníky. Sociální poměry zemědělských námezdních sil se změ
nily a mění se od základů. Zemědělský dělník se stává dělní
kem, jako kterýkoli dělník v jiných odvětvích lidského pod
nikání, má upravenou pracovní dobu, má upravenou a podle
výkonnosti alespoň částečně odstupňovanou mzdu, má upra
vené stravování a bydlení, může si založit vlastní rodinu a
domácnost. Těmito skutečnostmi bylo docíleno dvojího zlep
šení: 1. zemědělskému dělnictvu se dostalo možnosti celoživot
ního zaměstnání v zemědělství a 2. zemědělské ženě, hospodyni
byla ulehčena práce s vařením a úklidem. Vývoj však není zda
leka ukončen.

Po jistou dobu konalo zemědělství významnou funkci
sociální tím, že zaměstnávalo množství lidí sociálně potřeb
ných, invalidů průmyslu, přestárlých, tělesně anebo duševně
zakrnělých a pod. Tím vznikl mylný dojem, že zemědělská
práce je prací podřadnou. Zcela se často zapomínalo, že je to
právě zemědělství, umění vyráběli potraviny, které dalo vznik
lidské civilisaci a kultuře, jejichž prvotním základem zůstává
i dnes. Jest jistě přirozenou vlastností lidskou touha a snaha
jiti vpřed, tedy vynalézavost, kterážto vlastnost je podmíněna
obrazivostí, ale právě tato vlastnost zavádí snadno lidské je
dince, ale i celé lidské společnosti nebo generace do oblasti
vysněných, pomyslných, abstraktních světů. Pak vždy volají
vůdčí duchové po návratu přírodě, po návratu půdě. A je
to zemědělská práce, která svým bezprostředním vztahem

přírodě půdě Vytváří a uchovává vzácné a pro životnost
lidské společnosti důležité duchovní hodnoty. Ale též pověry,
neboť je známo, že lidé, kteří mají přírodě nejbližší vztah,
sedláci a námořníci, podléhají nejsnáze pověrám. Proto právě
zde je vždy akutním boj reality proti pověrám. A jestli má
zemědělská výroba udrželi krok s ostatními odvětvími lidské
činností, jak je to v zájmu celků, musí miti mezi svými pra
covníky dostatek otevřených hlav, které by byly schopny
rozlišili skutečnost od pověry a které by měly dosti síly při
drželi se skutečnosti. Ano, zemědělská práce vyžaduje nejméně
tolik inteligence, kolik kterákoli práce jiná, zejména obsluze
traktorů, elektromotorů a četných strojů, též však obsluze
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ušlechtilého dobytka hovězího, vepřového a drůbeže, a pak
udrží 1 krok s ostatními obory lidské práce, Tím též míním,
te zemědělská výroba dovede dobrou práci zaplatit stej
ně dobře, jako kterékoli jiné odvětví lidské činnosti,, za
předpokladu ovšem, že mu se strany veřejné správy je věno
váno tolik péče, jako těmto odvětvím jiným. A více péče tře
ba zemědělství věnovat! nejen z důvodů výrobních, ale též
z důvodů mravních, duchovních a národních. Venkov je zdro
jem zdravé krve a zdravého myšlení. V této souvislosti je
třeba zmíniti se o pověře o českém hloupém Honzovi. Pohád
ka o tom, jak se hloupý Honza stal králem, je příznačnou pro
českou povahu. A je to nejnebezpečnější pohádka, jakou je
možno dětem vyprávěti. Nikolihloupostí'— rozumem
jen lze dobýti světa! A proto žádné pohádky více o
hloupém Honzovi a o českém Vaškovi! Ne hloupý Va
šek, ale z dravýachytrýjeníkvnašínej národ
nější opeře dobývá si svou Mařenku přes v š e-
chny úklady, které jejich lásce byly činěny!
V tom duchu je třeba jak dětem, tak i dospělým nejen po
hádky, ale všechnu duševní potravu upravovat. Neboť čeští lidé
se rádi oddávají snění, místo aby se sami chopili práce. Správ
ně na adresu těchto snílků napsal doc. dr. Kliment v 1. čís.
„Přítomnosti“: „Napřed zásluhy!“ Ano, to je odvěký průběh
dějin nejen našeho národa, ale i všeho lidstva, který svědčí,
že dobrá práce se nikdy neztratí a nakonec vždy přinese
zasloužené a kýžené dobré ovoce.

Člověk je víc než příroda

Pryč se všemi pověrami a ilusemi, to je heslo nového sel-
ství. Pracemi četných publicistů, zejména dr. Ed. Heicha,
gener, taj. České akademie zemědělské, bylo prokázáno spe
ciálně o zemědělské výrobě, ale platí to i pro celý národ a
lidstvo vůbec, že zde a všude je člověk činitelem rozhodují
cím. Ne Příroda, ne hmota, ne peníze a ne zlato — ale č 1o.
věksámajehopráce — to vytváří nové hodnoty, platí a
rozhoduje v životě. Proto konečně nové selství zavrhuje též
všechny materielní předsudky a pověry, a staví se cele na re
ální rozumovou, vědecky odůvodněnou základnu. Tím je nové
selství úsilím o to, co vyjadřuje ministr zemědělství Adolf
Hrubý slovy, že sedláci mají prodávat rozum místo práce fy
sické, že zemědělství Protektorátu má býti šlechtitelskou sta
nicí Nové Evropy.

tíšili o nové selství není abstraktní theorií, ale je snahou
o zcela reálné a uskutečnitelné cíle, byť cíle až závratně velko-
rysé. Jaké neobyčejné perspektivy se tomuto úsilí otevírají:
býti šlechtitelskou stanicí Nové Evropy! Produkovat! to nej„
cennější, co na světě existuje — ušlechtilou, zárodečnou hmotu
rostlin a hospodářských zvířat. Toť úkol vyžadující krajního
vypětí lidského intelektu a zanícení, které provádí a posvě
cuje jen opravdovou tvůrčí práci.

Ale i při produkci běžných životních potřeb jsou země
dělství otevřeny dalekosáhlé možnosti, jak vysvítá z přehledu
výnosových možností jednotlivých odvětví zemědělského podni
kání, jejichž hrubý výnos po 1 ha může obnášeti za dnešních
poměrů až cca:

^ Extensivní lukařství
Intensivní lukařství , , > t • aObilnářství
Pěstování okopanin a travních semen
Pěstování zeleniny na poli . . . .Zahradnictví *

2.000.—
4.000.— „8.000.— „12 .000,— „24.000,— „50.000.—- „ i více

Těchto takřka neomezených možností zvyšování hrubého
výnosu se dociluje prací, lidskou činností, lidským přičiněním,
tento zvýšený výnos je pracovním důchodem za vynaloženou
větší práci. Intensivní kultury zaměstnávají mnohem více lidí
než kultury extensivní. Při zemědělské výrobě není tedy zdaleka
tolik rozhodujícím prostor, jako intensita lidské práce, jako
člověk sám, pokud a jak dovede výrobu zorganisovati. Neboť
problém zemědělské výroby je jako každé jiné výroby přede
vším problémem organisačním. Zde právě byly organisaci ze
mědělské výroby dány jedinečné předpoklady v roce 1942
saloženém svazu zemědělství a lesnictví.

Svaz zemědělství a lesnictví řeší celou řadu praktických
ůkolů, z nichž namátkou uvádím podpory ha nákup hospodář
ských strojů, podpory na nákup plemenných hospodářských
vířat, organisaci šlechtitelské práce v oboru pěstování rost
lin, všestrannou výzkumnou práci zemědělskou v oboru krme
ní hospodářských zvířat, hnojení polí, průzkumu půd atd., vel
koryse organisovanou poradní službu, organisaci vzdělání ze
mědělského dorostu, podpory na zemědělské stavby nejen ho

spodářských budov, ale zvláště též deputátnich bytů pro země
dělské dělnictvo atd. Těchto praktických pracovních úkolů
je velice mnoho a přibývají stále nové. Vedle vlastní výrobní
organisace zemědělské jeví se do budoucna a to právě do
prvních let poválečných jako nejaktuálnější problém plánování
výstavby venkovských obcí. V každé obci je proto již nyní
a snad právě nyní třeba uvažovat! ve spolupráci s příslušnými
odbornými kruhy o vypracování zastavovacího plánu a pokud
není technicky možno vypracovat! ho již nyní, tož aspoň za-
říditi potřebné přípravy, aby mohl býti vypracován ihned,
jakmile to technicky bude možno.

Snahy o nové selství zahrnují a musí zahrnovat! v sobě
vše, co směřuje a může směřovat! zlepšení života na venkově

zdravému životu celého národa. Ony jsou úsilím o výchovu
a povznesení celého člověka a to ať majitele pozemků či země
dělského dělníka, o jeho plné uplatnění v rámci a ku pro
spěchu celku. Jsou snahami novými zejména v nazírání na
materielní a kapitálovou stránku daných problémů. Hmota
a kapitál (čistý zisk) nejsou více účelem výroby, nýbrž pouze
prostředkem ní. Účelem samé výroby pak je služba člověku,
což vše je v theorii i v praksi mnohem novější, nežli se snad
někomu na první pohled bude zdáti anebo zdá.

debata
Jdeme na zkušenou

Stará pravda

dykoli slyším o zasazení všech lidí do pracovního procesu,JLX. o přeškolení, o pracovním pobytu v Ríši, kdykoli slyším
a vidím pracující lidi samé, vynořuje se mi z mysli vzpomínka
na jednu obyčejnou ženu, která byla moudřejší než všichni ko
lem ní, kteří měli na moudrost patent. Aspoň se tak domnívali.
Musím té ženy vzpomenout a nic se nemračte, že začátek vy
padá jako poučná povídka ze školní čítanky. Hlavní věcí je. že
má vzpomínka je pravdivá, to je, že ta žena skutečně žila, ba
ještě žije, a že opravdu žila tak, jak o ní píšu.

Nanka Uhlíková chodila málo do školy. Ve dvanácti letech
už dostala „úlevu", jak se to před padesáti lety dělávalo, aby
dorůstající dítě mohlo pomáhat rodičům v živobytí. Základní
vědomosti školní si však osvojila a v životě se ještě lecčemus
přiučila. Tím spíše, že ji osud zanesl do služby řídícímu uči
teli, jehož paní měla na její vývin blahodárný vliv. U řídících
se z Nanky stala řádná a dovedná ženská. Ve dvaceti letech se
provdala za Vodlíčka, mladého kováře z Českomoravské stro
jírny. Vodlíček jezdil na montáže do ciziny a když byl poslán
na delší čas do Srbska. Nanka jela s ním. Našetřili si tam peníze, za které po návratu do Prahy koupili na Proseku parcelu.
A nyní Naňka ukázala, co umí. Zatím co její muž pilně vydělá
val v továrně, žila s prvními dětmi v provisorním domku vedle
parcely a chystala se stavbě. Kopala písek a hlínu a dělala
cihly, jak to znala z domova. Když nahromadila materiál, vy
stavěla s několika zedníky řádný domek. Kamnáři při postavení
kamen jen pomáhala, ale místnosti si vymalovala sama podle
vlastních patron. Ovšem, že jí při tom pomáhal také dovedný
muž, ale ve všem byla první Nanka, které nyní budeme říkat
Vodičková, poněvadž už nebyla žádná mladice, ale pořádně u-dřená žena. O vnitřním zařízení nemluvme, to byla pro ni hrač
ka. Důležitější bylo, že si oběhala úřady a ty jí konečně daly
svolení zařízení hokynářského obchůdku. Krátce, povznesla s?
na malou živnostnici. Kolonie kolem rostla a s ní její krámek.
Nejstarší syn šel na učení do koloniálního obchodu a sotva si
odbyl povinná leta učení a prakse i v cizině, vrátil se a udělal
z obchůdku obchod. Zatím Vodlíčkovávychovala ještě dva syny
a dceru. Jeden šel na truhlařinu a dostal se až do Hamburgu.
Druhý chtěl být učitelem, ale matka řekla: „Ne, budeš se učit
zámečníkem a pak půjdeš do průmyslovky na mistrovskou.“
Viděla dobře, že syn si rád hraje se stroji a záliba v učitelství
ěe je jen přechodná, mladická touha. Stalo se a syn po počá
teční nespokojenosti v učení si své povolání zamiloval. Dcera
toužila do kanceláře, ale tomu rovněž matka nerozuměla. Dobře
rozpoznala nezdravé hnutí doby, unikání fysické práci a dala
dceru vyučit švadlenou. „Až se vyučíš, ráda ti pomohu do něja
ké odborné školy nebo kursu, budeš-li se snažit ještě výše!"
ubezpečila ji. Šla neúprosně za svým poznáním: děti nesměly
být odcizeny práci! Ani ta nejtěžší tělesná práce nesnižuje člo
věka, koná-li ji poctivě a pro nějaký dobrý účel. Vodlíčková
byla snad mnohdy dětem tvrdá, ale spravedlivá a starostlivá.
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Její děti musely být vyzbrojeny pro život dokonale. Zkusila to
na sobě.Z počátku pracovala pro sebe, pak pro rodinu a její děti
svým pracovním výkonem přispívaly ještě pro širší pospolitost,
jak budoucnost ukázala. Minula leta. Vodlíčková zestárla a
nemusila už pracovat. Její děti byly v nejlepším věku a pra
covním rozmachu. Všechny měly ' životní úspěch. Nejstarší syn
pozvedl obchod na prvotřídní předměstský podnik. Starý domek
byl dávno přestavěn. V jeho zadní části chovala Vodlíčková
drůbež. Denně vyháněla na meze pod Ládvím malé hejno hus,
to byla její radost, vzpomínka na venkovské dětství. Přišla vál
ka. Lidé byli povoláni do práce. Mnozí naříkali, ale děti Vodlíč-
kové matce blahořečily. Nic je nepřekvapilo, neboť byly pro
život, i válečný život, dobře připraveny. Dobře, ale vy snad
řeknete: ta ženská měla v životě jen dřinu, nic neužila ...! Bu-
dete-li však mluvit s paní Vodlíčkovou, zdravou šedesátnicí,
poznáte svému překvapení, že její život byl vyplněn nejen
starostmi a prací, ale také radostí. Jak ráda na mnohé vzpomíná
a dívá se zpět. Hned by chtěla začít znova ...

Takové Vodlíčkovy rodiny držely a udržely národ. Jsou
i v nejtěžším čase na svém místě. Nikdy nedesertují od svých
povinností a práce. Jsou hlavně v chudých krajích našeho
venkova. Nerozpakují se rozloučit se s domovem a jít za kaž
dou prací, která jim dá chléb, třeba i do ciziny. Měl jsem ně
kolik kamarádů, kteří všichni byli před čtyřiceti lety za prací
a zdokonalenímve svém oboru v Ríši. Jinak se od nás nejezdi
la, neboť Rakousy byly vlastně také Německem. Jeden, krejčí,
pracoval každou sezónu v Leipzigu. Druhý, truhlář, v Hambur
gu. Třetí, zedník, po celém Sasku. Čtvrtý, kameník, ve Slezsku.
Roku 1916 jako voják kráčím wienskou silnicí z Brucku a. d.
L. a v polích za městem slyším český hlas: „Doleva, Vašku,
ještě doleva...!“ Na poli vyměřovaio několik lidí záhony.
„Co tu děláte?" ptám se jich překvapen. „Co bychom tu děla
li? Jsme tu doma . . . !“ odpovídají mi. Nedaleko byla cihelna
a celá cihlářská osada. Samí naši lidé z jižních Čech a Mora
vy .. . Za týden ve Schwechatu slyšíme ze zahradního ho
stince českou písničku: „Já jsem sirotek, v Praze rozený . . .“
Harmoniku doprovází sbor našich dělníku ... A tak bychom
mohli pokračovat do nekonečna. Co tím chci říci? Tehdy před
třiceti lety nikomu nepřipadlo za těžké rozjet se za chlebem do
Ríše. Proč ne, byl-li tam lépe placen než doma ... ?

Jak to vypadá dnes, svědčí nejlépe dopis jednoho našince
z Ríše, uveřejněný v dělnických novinách: „Před odjezdem do
R.íšejsem „študoval ševcovinu“ Baťů ve Zlíně, nyní šťastně
a utěšeně žiji a působím v Hamburgu a dělám kariéru v lodě
nicích ..." A bázlivým a váhavcům dává recept: „Vykartá
čujte domácí prach ze svých kabátů! Vžít se do poměrů, sžít
se s okolím, nebuďte traviči svého vlastního života! Ze vám
lopata nebo jiné pracovní prostředí nepřirostlo srdci? Ze se
nemůžete smířit s dřevěnými baráky? Ze jste odloučeni od
domova? Přes všecko se možno přenést! Svírá-li vás touha po
domově, zajděte mezi své. V Hamburgu existuje český spólek
„Svornost“, který dvakrát v měsíci pořádá schůze, zpestřené
zábavným-programem, podniká výlety do okolí atd. Jen ven
mezi lidi, poznat svět . . . !“

Není to písnička našich otců a dědů? A ti byli tehdy
opravdu v cizině, nikdo se nestaral o jejich duševní potřeby a
soukromý život, jako se děje dnes, kdy v Ríši je plno našich
spolků, sportovních klubů a vůbec lidí. Citoval jsem úmyslně
dopis tohoto optimistického dělníka, poněvadž ukazuje jedi
nou cestu z marných starostí. Ukázal jsem na staré, poněvadž
dnešní zájezdy za prací do Ríše nejsou nic nového. Opakují se
jen ve větším měřítku, ale nová doberpracuje vůbec s množ
stvím a plánovitě se zřetelem národní pospolitosti. Přeškole
ní a nezvyklost nového prostředí jistě přináší mnohým nepří
jemnosti, ale také zkušenosti, cenné životní zkušenosti. Slyšel
jsem nedávno jednoho bývalého holičského dělníka, který pra
cuje nyní v strojírně a který tvrdil, že se už holičině nevrátí.
Naučil se jinému povolání, které ho zajímá a lépe živí. Tako
vých bude jistě více. Z počátečních nesnází uzraje prospěch.
Devatero řemesel desátá žebrota platilo jen nedbalců. Na
proti tomu význační lidé přiznali, že dělali v životě mnohé a
dlouho hledali, než našli pravé zaměstnání. Nic člověku neško
dí, co se naučí.

Mění se časy a mění se lidé. Život st nás upravuje podle
potřeby. Zažili jsme mnohý přerod, ale nic tak velkého jako
osvobozenia zhodnocení práce. Práce, která byla dříve břeme
nem a mnohdy byla považována za trest. Nyní je její mravní
hodnota vysoko povznesena. Práce se stala pojítkem všech.
Dobrý výkon je uznáván a chráněn, poněvadž je činem pro
celek. Vyvinul se nový sociální řád a nový typ pracujícího člo
věka. Myslím, že tomu poznání přijdou všichni, kteří dosud
nepochopili. A toto věděla už paní Vodlíčková před čtvrt sto
letím, když vychovávala své děti pro život. Musím se ní na

konecopět vrátit a klásti ji za vzor.Nemyslilanikdy jen na
sebe,nýbrž na všeckykolemsebea věděla,že nic nás tak ne
pojí pevnědohromadya nečinísilnéjako práce.Platí to stejní
o rodině,obcijako o národě. Jan Mor áv ek.

Při teroristickém náletu

V řadě dopisůz Ríše uveřejňujemeněkolikvýňatků
z listů příslušníkaprotiletecképožárnípoliciena západ
níchhranicích.Pisatel—syn býv.pplk.Jar. Nováka,au
tora knihy„Školarozumu“— je abiturientempražského
Akademickéhogymnasia.Dopisynebylyurčenypro veřejnost,avšakprávě proto jsou výmluvnouukázkoupsy
chologienovéhočeskéhointelektuála;dokumentemdneš
níhoevropskéhomládí,které nemluví,al e j e dná!

Redakce.
„Něcoo našem druhém, avšak nepoměrnědůkladnějším

zasazení.V neděli 12. II. ve 20.30hod. přišel letecký po-(
plach; všichnido sklepa, jako normálně. 10 minut byl ven
ku naprostý klid, ale potom to začlo. Dunění flaku a de
tonace bomb se střídaly, světla v krytu v nepravidelných
intervalech zhasínala, dveře a celý kryt se třásly pod tla-t
kem vzduchu, který působily bomby. Brzy po prvních
svržených bombách přišel telefonickýrozkaz — alarm pro
moji četu. Hned ven z krytu a přes dvůr do garáží vozidlu! Meister Söllner jel se mnou — po prvé jako maši-
nista. Zdeňkova četa byla alarmována asi 5 minut po nás;
to však my jsme byli již hodně daleko. Celé město bylo
zahaleno rudou září od požárů. Kolem nás to bouchalo ahučelo a po cestě místu zasazení jsme viděli spoustu
obrovských požárů. Asi po čtvrt hodině jízdy jsme byli
na místě. Dům byl v plamenech.Tři trhavé bomby 150 kg
těžké byly tam svrženy. Po příjezdu hned do práce! Pra
covaljsem bez ustání až do půlnocina střeše a ve 4. poscho
dí a mohu říci s klidným svědomíma bez „vytahování“,že
jsem dům uhasil s četousám. Však jsem také vypadal; celý
promočený až na kůži. v botách asi 5 cm vody (to jsem
si tam sám nalil v zápalu boje), celý černý,polepenýpotem,
poškrábaný,šaty na několika místech roztrženy atd. Hlavní
věc však: všeckošlocak,cak!Řeknu otevřeně:měl jsem sla
bé chvilky,kdy jsem se dusil, jen tak tak, že jsem neomdlel,
křeče do levé nohy jsem dostal, ale vždycky jsem zaťal
zuby a vydržel. A neztratil jsem náladu. Téměř stále jsem
si zpíval; pochodya všechnomožné.Nejlepšíkvalifikacímé
práce a mého boje jsou slova chlapce,který byl vždy mým
zarytým nepřítelem v četě a kterého jsem mnohdy musil
trestat. Řekl asi: Promiň, že jsem se tobě mnohdy tak
špatně choval a že jsem tě nechápal, ale po tom, co jsem
dnes viděl a prožil, jsem nucen tě obdivovat a ctít! — O
detailech boje a pod. Vám budu vypravovat, až přijedu
domů. — Tak tedy o půlnoci byl úkol splněn. Oheň úplně
zdolán a řeknu, že jsem byl pořádně utahán. Nevěřil bych,
že vydržím další čtyři hodiny stejně intensivně a obětavě
pracovat. A přece bych vydržel třeba třicet hodin, kdyby
bylo třeba! Na řadu přišla krásná budova finančníhoústavu,
rovněž v plamenech.Zdejsem pracoval v 7. poschodí.Strop,
jiskry, šutry, všechno to pod tlakem proudu vody padalo
— mně mnohdy na přílbu — ale neznal jsem nic než ku
předu, ohni až „na kůži“! Ve čtyři hodiny zrána jsme byli
hotovi; palác zachráněn. Nohy jsem táhl sotva po zemi,
celý jsem se třásl, ale nepovoliljsem! Nesměljsem! páté
hodině jsme přijeli domů.Hned šaty dolů a mýt! Teplý čaj
s rumem a chléb s umělým medem! šesté hodině jsem
se dostaldo postele.Na dvě hodiny!V půl osménovýalarm!
A opět nasedat a kupředu! Šaty jsem měl na sobě mokré,
protože vycházkovouuniformu jsem si musel šetřit. Jenom
vysoké boty jsem nechal doma a vzal jsem si velké šněro-
vaci. A pracovalo se od 8 hod. ráno do 14.30 odpoledne.
Hořela obrovská továrna, asi 1 km zdéli; zasazeno bylo
velké množství čet. Vodní dělo, nejtěžší vedení, ..Schlauch
wagen“ — prostě „s veškerýmkomfortem“!Práci řídil sám
vedoucíúseku major dr. F. Dělal jsem Meistrovipobočníka
a pracoval jsem také s majorem. Major byl úplně nepo
znání! Černý jako černoch, šaty potrhané a umazané; jen
majorské nárameníky svítily. Celou tu dobu jsem však
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«

pracovalzase jako lev! Skákal jsems trámu na trám, hezky
na metr od ohně a vodu doněho!A v několikaminutách byl
pryč! Mezi prací jsem se osvěžil v závodní kuchyni: čaj,
polévka, chléb s margarinem a sýrem. Dokonce mne při
práci fotografovalúřední „Berichter“; obrázkům se však
asi nedostanu. Bylo to pro služební účely. Byl jsem sku
tečně rád, když jsme si to kolem 15. hod. „hasili“ domů.
Pak se uplatnilo prádlo ještě z Prahy, tatínkova košile, od
maminky spravované trenýrky, ponožky. Musel jsem být
jako v pokojíčku. Když jsem tedy dal sebe do pořádku
a Vám napsal krátkou zprávu — hup! — vletěl jsem do
postele a spal až do 6 hodin druhého rána. tedy tohoto dne!
Od Meistra jsme dostali pochvalu, a mohu říci, že jsme
všichni vykonali skutečně něco. Zdeňkova čet hasila: kino,
sklad a hostinec; druhý den továrnu na karoserie. S výsled
kem jsem tedy spokojen; ale je třeba být stejně dobrými
stále! Nepovolit;právě naopak: kupředu se všemi silami!“

„K svatodušním svátkům seznam zasazení mé čety:
Je to jen suchý výpočetnasazenímé čety 101a,která

je zde jednou z nejlepšíchvůbec a jejíž úspěšná činnost je
potvrzována pochvalami,zvláště pochvaloufinančníhopre
sidenta, kde je také vyslovenouznání pro mou vlastní oso
bu. Je to suchý výpočet! Kdo však to neprožil, nedovede
si nikdy učinit představu, kolik odvahy, námahy, kolik
potu a krve a kolik štěstí je skryto za každou tou číslicí.
Já sám jsem a mohu právem být pyšný na své chlapce,na
svou četu 101a;protožejejí práce a její boj sloužía sloužil
společnémuboji proti plutokraticko-židovskémubarbarství.
Jsem na svou četu pyšný,protožejejí práce,je v daném oka
mžiku nejaktivnější činnostíčeskéhočlověkav boji za No
vou Evropu AdolfaHitlera!“

„Ano,ano, teprve teď v 9 hod. 20 min. jsme vstali, vče
ra až v 11hodin. Inu, musímesi důkladně odpočinouta na
brat nových sil další práci dalšímu boji. Však jsme
byli po minulémzasazeníznačněunaveni.A tedy přírůstek
do tabulky mých nasazení: ..... Uhašeno 40 požárů celým
„Zugem“.Počítáni celý „Zug“, protože tentokrát jsem řídil
operace celéhooddílu.A šlo to velmi dobře!Presto, že celé
město nemělovodu, ale ani kapku, ani na svlažení rtů ne!
Byla nám proto voda přiváděna dlouhýmvedenímaž z Rý
na. Toto vedení jsme pokládalimy a právě tak jsme je nakonec stahovali zpět tomu jsme stačili uhasit na čtyři
cet požárů. A jakých požárů, většinou sklepních! To je to
nejhorší, to vyžaduje plné nasazení a celé muže. Zde sebojuje s tolika překážkami,o kterých se normálnímsmrtel
níkům ani nezdá!A jenom proto, aby se těm ubohým, ale
musím zvláště zde zdůraznit, statečným lidem zachránily
potraviny, nebo peřiny, nebo nábytek a pod. Zdejší město
— právě jako ostatní napadená města — to se nedá popsat
a vypsat, to je hrozné! Zkáza a zničení!Zde se pozná do
konale britská brutalita, zabalenádo papíru humanity a ci-
vilisace.Ale zde je skrz ten papír vidět, on je tak promáčen
krví nevinných a ubohých obětí, že vnitřek již není zahalen, a našemu zraku se ukazují Angličané jako největší
bestie celéholidskéhověku.

Alarmováni jsme byli 12. t. m. ve 4.45hod. a byli jsme
na místě v 6.45 hod. Pracovali jsme a zápolili do 19 hod.
Odjezd ve 20.30hod., příjezd ve 23.45hod. Po cestě jsme
tankovali novou pohonnou látku, protože připraveni musímebýt stále.Do postelejsemse dostal 13.t. m. v 1.15hod.
a v 1.30 hod. byl poplach! Znovu s postele a do sklepa
a tam jsme usnuli tak tvrdě, že nás tam zapomnělia teprve
fsi hodinu po signálu „Entwarnung“ vzbudil nás muž, mající dozor nad krytem. Inu, únava je únava. A tato únava
byla čestná a já zvláště jsem na ni pyšný. Ostatně musím
znovu zdůraznit: nedovedete si ani na procento představit,
jaké výkony se zde musejí podat. Nemůžete si to předsta
vit, protože jste to nikdy nezažili. Jenom co dělají oči!
Ještě dnes se divíme, jak je všichni máme vpadlé a po nasazení byly rudé jako zapadající slunce. Ne, jako v y-

cházející slunce! My víme proč! Štěstí se musí mít,
a setsakramentské štěstí. Kamarád Černohorský, který
dnes v noci odjel na dovolenou,hasil sklepní požár ve čtyř
patrovém domě.Potřeboval ještě dvě hadice, položírozvod
ku a opustí dům. Vtom vybuchne časovanápuma (půl tu
ny), o které se nevědělo,a po domě a jeho okolí zbyla jen
halda kamení. Boris Černohorskýdnes odjel na dovolenou.
Měl věru štěstí!

Nyní jsme všichni zdrávi, a to je hlavní. A s důvěrou
vzhlížímedo budoucnosti!Ale zdalipak víte, co mne posta
vilo důkladně na nohy? Ale, důkladně!.Copak jiného, než
maminčina buchta! Maminčinatřešňová buchta! Čekala již
na mne. A hned jsem se do ní pustil a půlku jsem jí snědl
na posezení.Jak chutnala? Jako pohádka, ne, jako deset,
dvacet pohádek! tomu hezký dopis. Velmi krásné amilé! Potom následovala „Píseň o zvonu“, také s dopisem,
tatínkovým a velmi hezkým!Kromě toho pohlednicez naší
krásné Prahy atd. Krátce a dobře, děkuji Vám všem! Měl
jsem a mám z toho velikou radost!“

A ještě něco politickým a válečným událostem: má
víra ve vítězství nac. soc. Adolfa Hitlera je nezlomná avětší než kdy jindy. Nejenom víra. ale také vůle pra
covat a bojovat za toto vítězství!

Jaroslav Novák ml.

činnost úřadu práce
Dr. František H hlí k:

Psychologické vyšetřování
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oncemkaždéhoškolníhoroku odcházítéměř 120.000čtmáeti-
J-N. a patnáctiletých chlapců a děvčat do praktického povolání
nebo do odbornýchškol. Všichni se chtějí dobře uplatnit, zajímají
se o „výhodná“místa -a dobré školy, chtějí se stát mistry, tech
nickými úředníky, samostatnými živnostníky,předními dělníky,
protože se jim to povolání„libí“. Někteří mají strýčka, který jim
předá závod,nebo starší kamarádi jsou také v tom povolání spokojeni, anebo konečněsi volí to neb ono povolám, protože si to
tatínek přeje. Motivy volby povolání jsou nejrozmanitější a řídí
se z valné části poměryna pracovnímtrhu v době,kdy jde o volbu
povolání.Zasahují zde také nesplněná přání tatínků, kteří nejsou
se svou prací spokojeni, a konečně společensképostovení.Tedy
všechny ŝložky,které principielně s volboupovolánínemají, nebo
by nemělymít nic společného.A přeceto budoufaktory, s kterými
musímea budememuset vždyckypočítat. Okamžikem,kdy jednot
livec se rozhodujeo své budoucnosti,rozhodujeo vstupu dospole
čenskéhočelku. To, že chce mít zaručenouexistenci, že chce být

životě spokojený,že chce mít úspěch a uplatnit se, se netýká jen
jeho, ale celé společnosti,které nemůže být lhostejné rozčlenění
práce, jež provádí poradenství pro volbu povoláuí.Proto volba
povolánínašeho dorostu se stala samostatnouzáležitostízvláštního
odděleníúřadu práce —•oddělenípro mladistvé.

Abychomse dostali našemu tématu, všimněmesi toho, jak
se provádí začleňovánímládeže do povolání a co všechnospolu
rozhodujepři volběpovolání.Jsou to v prvé řadě schopnosti,vlohy,
nadání a celková duševní úroveň dítěte. Jiná, neméně důležitá
složka,která má vlivna volbupovolání,jsou zájmya sklony,jejich
hloubka, úroveň, motivace,stálost nebo proměnlivosta pod. Dále
je třeba podrobně zkoumat charakterové a povahovévlastnosti,
nápadné rysy, výraznépovahovépřednosti nebo vady, které v ně
kterých povoláníchse nijak neuplatňují, v jiných vsak mohoubýt
předností nebo vadou. tomu přistupují zdravotní stav, celková
tělesná zdatnost, konstituce,přestálé choroby,disposice určitým
chorobám,odolnost vůči žáru, vlhku, změnám tejnperatury a podobným vlivům. Bez lékařského posudku nemůže být dítě spolehlivězapojenodopracovníhoprocesu,tím méněrozhodnutoo jeho
celoživotní dráze. Na volbu povolání mají dále vliv: prostředí,

němž dítě vyrůstá, sociálnípoměry rodičů,hospodářsképoměry
jeho nejbližšíhookolí a rodinné poměry.Tyto všechnysložky musejí být důkladně zhodnocenya uváženy poradcemúřadu práce,
jehož úkolem je poradit dítěti a rodičům a spolurozhodovato bu-
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Přítomnosti
doucnostičasto nejistjxh a tápajících dětí. Že se ve volběpovolání
musí uplatnit také zřetele hospodářské,účelná a zdravá distribuce
sil v jednotlivýchoborech, je samozřejmé.

Jak se děje vyšetřování.

Všechnytyto složkymají být zjištěny a důkladněprozkoumány
a zhodnocenyporadcem pro volbu povolání, s nímž spolupracují
učitel, lékař, rodiče a konečněi dítě samo.Synthesouvšechúdajů
a dat, získaných jednak dotazníky ve formě žákovskýchštítků,
jednak rozhovorems učiteli, s lékařem, s rodiči a se žáky při
informativních zájezdech ve škole, má si poradce utvořit jasný
obrázek o schopnostech,sklonech, zájmech, charakterovýchvlast
nostech, zdraví, sociálních, hospodářskýcha rodinných poměrech
dítěte a rozhodnout, zda volené povolání je dítěti přiměřené či
nikoliv, nebo poradit, které povolání by bylo nejpřiměřenější..
Často se stává, že všechny tydo údaje nestačí poradci, aby mohl
spolehlivě rozhodnout o povolání, nebo pro povolánínáročná má
mnoho uchazečů a nemůže rozhodnout,kteří z nich by byli nej
schopnějšínebo má uchazečejen průměrné, kteří se nijak nepro
jevují, jsou nerozhodní,rodiče a učitelé si s nimi nevědí rady —
ve všechtakovýchpřípadechzasahuje do osudu jednotlivcůpsycho
logické vyšetřování. Mluvíme zde o vyšetřovánípsychologickém,
nikoli psychotechnickém.Toto slouží pro praktický výběr urči
tému povolání,na př. výběru průvodčích,šoférů, strojních zá
mečníků a pod., kdežto psychologickévyšetřovánísi všímá ’všech
schopností, vlastností, sklonů a. charakteru. Jejich rozborem se
tvoří názor na celou osobnosta stanoví se nejpřiměřenější povo
lání, které by vyhovovalovyšetřenéosobě a kde by se piiměřeně
mohly uplatnit všechnyvýraznéschopnostia vlastnosti.

Psychologickévyšetřování schopností proniká osobě jako
celku, nehodnotíjednotlivé dílčí funkce samy o sobě,ale uvádí je
všechnyv souvislosta vytváří tak jednotný názor na vyšetřovanou
osobu. Předmětem psychologickéhovyšetřování nejsou vědomosti.
Nejde tu o zkouškya naučenélátky, není se třeba z ničehopřipra
vovat, jak se laik domnívá.Zkoušky vědomostíjsou věcí školy a
psychologieani psyehoteehnikanemají s nimi nic společného.Psy
chologickévyšetřováníse musívztahovatna všechnyoblasti nadání
a vloh,abychomvěděli,kde se můžedospívajícíchlapecnebo děvče
podle svého nadání nebo rázu jednotlivých schopnosti uplatnit.
Vycházímezde vždy od celé osobnostia jednotlivé složkynadání
posuzujemevýhradněve vztahu celistvéosobnosti.

Covšechnozjišťujemepři psychologickémvyšetřování?Předně
celkovouduševní úroveň osobynebo její obecnouinteligenci theo-
reticky zaměřenou(ačkolivtohoto slova neradi užíváme).Tím roz
umíme bystrost úsudku, postřeh, způsob a druh myšlení, stupeň
chápavosti.Dále jde o t. izv.praktickou inteligenci,která se pro
jevuje v prostorovépředstavivosti,ve smyslu pro tvary, v chápáni
rovnýcha prostorovýchútvarů, v technickémnadání a porozumění,
v obratnosti a zručnosti.Dál potřebujemevědět něco spolehlivého
o způsobu práce, pracovním tempu a reakční rychlosti, pracovní
pečlivosti a svědomitosti.Konečně se snažíme proniknout lid
skému charakteru, názoru na povolánía práci, povazedítěte,
nebo aspoň některým významnějšímznakům. Abychommohli
správně posoudit výkon a pracovní charakter dítěte, musíme je
během psychologickéhovyšetřování stále pozorovat.Protože jen
tak je možné,«.bychomsi učinili obraz o kvalitě práce, i když
kvantita je také,důležitá, ale zpravidla v praksi chcemevědět, jak
se osvědčía uplatní. Právě tato výkonnostje výslednicítheoretic-
kých a praktických vloh, které jedině nám určují správný výkon,
způsobpráce, pracovnípostřeh, logickýúsudek a tyto vlohy zase
tkví svými kořeny v charakterovýchvlastnostecha schopnostech.
Výkonnostse tedy nedá určit jenompodle povšechnéúrovněnebo
podle praktických schopností,nýbrž jedině z harmonickéhosou
ladu těchto vlohs ostatními vlohamiceléosobnosti.

Opravdovouvýkonnost,která nás vede určitému povolání,
určují vlastnosti, jako přesnost, pečlivost, vytrvalost, snaživost,
pracovní tempo, soustředěnost, zájem. Proto hotová práce často
nám říká jen málo o vyšetřované osobě, kdežto teprve chování
dítěte při práci, jeho postoj při práci, jeho poměr manuální
činnosti, jeho obratnost, jeho názor na theoretické studium a pod.
umožňujenám celkovýsprávný posudek.

Psychologickévyšetřování se provádí různými, účelně sesta
venýmia spolehlivězhodnocenýmia ověřenýmipísemnýmiúlohami
(t. zv. testy) pracovními zkouškami, dotazníky (osobní,zájmový,
životopis),rozhovorem.Při všech těchto motodáchpozorujemevy
šetřovanouosobu a všímáme si všech projevů a reakcí na nejroz
manitější úkoly,které dostane,a na způsobpráce, zvlášť při zkouš
kách pracovních,kterými zjišťujeme nejen postoj ruční práci,
ale různé druhy a způsobyreakcí, obratnost, postřeh, pohotovost,
poměr materiálu, reakční rychlost, tempo, chovánívůbec,výraz,
mimiku a všechno,co jakkoli můžepřispět ucelenémunázorunaosobnostjako celek.

Teprvekdyž jsme získali všechnytakovétoúdaje o osobě,pro
vedemerozbor materiálu, všimnemesi rozporů, shod a nápadných
znaků,nezapomínajícena obrázeko dosavadnímživotědítěte (škola,
prospěch,vývojv rodině, soc.poměry,prostředí), a posoudímedítě
se zřetelem volběpovolání.

Z psychologickéhoposudku pro volbu povolání musí být
zřejmé: úroveň pojmovéhomyšlení, stupeň prostorové představi
vosti, názor, technické myšlení, pracovní tempo, zručnost, pečli
vost a pozornost, soustředěnost, postřeh, organisační schopnosti,
celkovýdojem(vzhled,konstituce,zevnějšek)výraznécharakterové
vlastnosti, zvláště ty, které by se typicky projevovalyv určitých
povoláních a konečně zájem a sklon určitým povolánímnebo
druhům práce.

Odtud nyní činíme závěry,pokud jde o druh a úroveň povo
lání. Při tom rozlišujem©povolání velmi náročná, náročná, prů
měrně náročná, práce nacvičenéa pomocné. těmto povoláním
dítě můžebýt velmi dobře, dobře, průměrně neboméně způsobilé.
V každém případě však povinností poradců je, aby dítěti našli
onen druh povolání,pro který by se dobře hodilo, a kde by bylo
spokojenonejen samo, ale i jeho okolí, mistr, spolupracovnícii
rodina.

Každý člověk může úspěšně vykonávat nějakou práci, každý
z nás se může dobře uplatnit v nějakém pracovním úseku nebo
odvětví.Jde jen o to, abychomdobře znali požadavkyjednotlivých
povolánía abychomměli spolehlivé methody,kterýmibychompro
nikli jádru lidské osobnosti,abychomzjistili skutečnéschopnost»
uchazečůo povolánía abychomje postavilitam, kam opravdupatři
a kde by se cítili nejspokojenějšímia nejšíastnějšími.To je a musí
být jedinou snahou a cílem všech,kdo s mládeží pracují. Postavit
mladého člověka plného víry do práce, která nui nejlépe vyho
vuje, povzbudit ho a posílit ho v jeho důvěře sobě jeho
úkolům.

poznámky
Z dějin politického myšleni

Prof. dr. Jan Mertl správně zahajuje svou novou knihu (Z
dějin politické filosofie, Praha 1943, Orbis) vytýčením důležito
sti dějin politických theorii a správné zjišťuje, že v podstatě ocitá
se člověk stále před týmiž, řekli bychom věčnými organisačními
problémy. Zamýšlel jsem se často nad tím, proč týž člověk, který
na příklad v oboru technickém velmi organicky navazuje na
výsledky práce a myšleni svých předků, v oboru společenské
organisace prokusuje se v každé generaci znovu a znovu otázka
mi, které již nesčetněkrát řešili jeho předchůdci. Snad již patří

údělu »tvora společenského«, aby se svou organisací nebyl ni
kdy hotov. A přesto jsou organisační otázky lidské stále naléha
vějším předpokladem jakékoliv. možnosti života na zemi. Ctěme
proto alespoň stále více v dějinách toho, co již hluboký lidský
duch na tomto poli vytvořil a snažme se vyvrátit trpké konsta
tování kteréhosi autora, že »dějiny nás učí, že se z nich lidé nic
neučí«.

Jan Mertl je jistě svou dosavadní činností oprávněn, aby
myslícímu člověku poskytl v tomto směru vodítko. Patří již po
řadu let našim nejpilnějším sociologům, který dovedl vždy
správně odhadnout, kde leží jádro našich nedostatků a obtíží.
Již v roce 1931 vystihl, jakým mocným činitelem se v našem
veřejném životě staly politické strany a věnoval tomuto problé
mu první důkladný spis tohoto druhu (Politické strany, jejich
základy a typy). V roce 1933 výstižnou brožurou poukázal od
vážně na přežilost parlamentní ideologie. Brzy na to obrátil se
Mertl ke druhé složce státního aparátu, která tehdy považována
byla za složku nepolitickou, totiž úřednictvu, a osvětlil tuto
otázku v knize »Byrokracie« (Praha 1937). politickým stranám
vrátil se pak v r. 1938 brožurou »Co s politickými stranami«, kde
v souhlase s četnými odpůrci tehdejšího státu stran upozornil na
nejnaléhavější reformy. A když po 15. březnu 1939 nastala potřeba
objasnit české veřejnosti světový názor nacionálně socialistický,
přispěly tu znalosti Mertlovy důstojnému zvládnutí tohoto ú-
kolu. Radou tiskových projevů i přednáškovou činností vykonal
Mertl pro konsolidaci našeho veřejného života velké dílo. Svůj
velký zájem o nejdůležitější politické theorie minulosti projevil
jako pořadatel Knihovny politických klasiků, kde sám vydal po
litické spisy Friedricha Velikého, Hobbesova Leviathana a j.

V úvodu své souborné práce o dějinách politického myšlení
obírá se Mertl nejprve povahou politické činnosti vůbec a zjiš
ťuje, že »vlastní politická činnost není a nikdy nebyla vědou, a
to ani praktickou aplikací věd theoretiekých« (str 8.). Politikou
rozumí praktické usilování o úpravu lidského spolužití, zaměřené

nrčitému konečnému cíli, ideálu. Nemáme nejmenší pochyb
nosti o tom, že zde Mertl zcela správně reprodukuje sociální sku
tečnost. Jiná by byla otázka, zda i pro všechny budoucí doby
má zůstat politika takovouto volnou činností, potácející se často
od jednoho ideálu ke druhému, ovlivňovanou jen a jen city. im
pulsy, tradicemi, mythy a náhodnými mocenskými situacemi, ěi
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sda politika přece jen jednoho dne nebude védou. Máme tu na
mysli učení velkého našeho právního filosofa Kallaba, jenž již
v roce 1933 postavil thesi, že politika ve své podstatě je vědeckou
činností, snažící se jednotně chápat to, co býti má, jinými slovy
je hledáním správného práva. Podobně definoval politiku na při
klad van Calker (Wesen und Sinn der politischen Parteien —
1930), jenž praví, že politika je budoucí právo a právo je usku
tečněná politika. V tomto smyslu napsal jsem v roce 1934 v člán
ku o podstatě vědeckého řízení státu (Sborník Laboretismus):
»Jako si vědecké methody po dlouhých bojích s předsudky pod-
kuřování a zaříkávání vybojovaly svou výhradnou kompe
tenci v otázkách dění přírodního, musí si obdobnou kompetenci
vybojovat vědy společenské v otázkách dění společenského.«

Dosud ovšem na celém světě, stejně jako v celých dosavad
ních dějinách, je skutečnost jiná, a proto připisujeme tak velkou
důležitost znalosti velkých politických ideálů, které si myslící
člověk kdy vytýčil, af již šlo tu o prastaré mythy, jichž význam
Mertl připomíná, či o utopie jednotlivců, celé filosofické školy,
anebo o skutečně prosazené politické programy. Neměla totiž
každá velká politická myšlenka štěstí, aby se stala také uzna
ným politickým programem, nebo dokonce aby dosáhla třetího
stadia, to je aby se stala platnou státní ideologii. Mnohde zůstalo
jen při knížce. A právě všemi hlavními utopiemi, filosofickými
Školami a prosazenými politickými programy provádí nás Mertl
ve svém spise. Jak sám praví, neomezuje se při tom na pouhou
reprodukci známých theorií, nýbrž hodnotí je svým vlastním vý
kladem. Autor se vynasnažil 'aby zachytil všechny největší my
slitele a všechny hlavní směry, které projevily vliv na uspořá
dání lidské společnosti v dosavadních dějinách. Je velkou opo
rou dnešnímu myslícímu člověku, že Mertl zvýšenou pozornost
věnoval uplynulému století liberalistickému, neblahému státu
politických stran a novodobé cestě novému řádu, represento
vané nacionálním socialismem. Mertl na základě svých boha
tých znalosti vytyčuje podstatu této mohutné myšlenky, která
v tak krátké době se stala politickým programem i vedoucí stát
ní ideologií, a to v její složce socialistické, národně-německé i
národně evropské.

Zkrátka i tímto novým svým dílem ukázal Mertl, že je doko
nale vyzbrojeným, s lidskou společností upřímně cítícím jejím
pozorovatelem, vzorným moderním sociologem, jenž s velkým
zadostiučiněním může přehlížet svou úctyhodnou vědeckou i veřejnou činnost. Bylo mi vždy radosti s ním spolupracovat.

Dr. Josef Kliment.

Obzory za českým plůtkem

Když došlo ke kajícnému návratu českých zemí do ftíše. nodvaceiiletém bloudění a zcela ve smyslu svatováclavské tradi
ce byla u nás jenom malá hrstka těch. kteří to pochopili a vítali Ostatní mlčeli. Vypadalo to, jako by celá vedoucí vrstvačeského národa náhle se propadla do země. Lid octl se bez
orientace, zklamán, zranAn, podveden a opuštěn všemi svými»přáteli« doma i ve světe'. Jindy tak mnohomluvní politikové
po ztroskotání bývalé československé státní lodi hleděli setiše. ale zručně dostat do matericlního bezpečí, a ponechali lid
na pospas vlnám chaosu. V tom okamžiku začal vyrůstat úkol
novodobého českého aktivismu: zachraňovat tonoucí, opatřit
Jim pevnou půdu pod nohama, probudit jejich smysl pro sku
tečnost a vyrvat je ze zhoubného snění, z předsudků a z moci
temných živlů. Němci zpovzdáli diskrétně a shovívavě přihli-
ieh českému vývoji.

Hekněme si to upřímně, český aktivismus začal s málem.
Vlastně jen s několika slovy, s upřímnou dobrou vůlí a hlavně

vírou, s neotřesitelnou vírou v požehnání nového světového
názoru německého nacionálního socialismu a v lepší zítřek lid-
tva. Ale od té doby do nedohledna se posunuly hranice světo
vého dění, zrychlilo se temno a prohloubil se smysl života lidí
1 národů. I český aktivismus nabývá na formátu- Český akti«
vismus dnes už není zásluhou nebo hrdinstvím nebo průkop*
niclvím, nýbrž jc samozřejmou povinností každého příslušníka
českého národa. Dělníci a sedláci tó pochopili, dokazují to svou
prací. I mezi inteligencí získává aktivismus půdu. Bylo by však
velkým omylem, chtít postavit proti aktivismu činů pracov
níků v továrnách a na potich — aktivismus pouhých slov:
chtít pěstovat rutinou vzdělanců laciný pseudoaktivismus. jehož
loyální fráze, odlévané podle několika osvědčených kadlubů, ne
obsahují zhola ničeho, kromě grimasy voskové tváře. Dělník-
aktivista tvoří prací svých rukou. A nejen to. dobré práci,

zlepšení pracovního postupu je potřebí i mozkové námahy,
třebaže tato námaha byla vyvinuta pouze v úzkém kuželi,
usměrněném na nástroj či formu. O to usměrnění a o tu ná
mahu se teď jedná i u duševních pracovníků na poli aktivismu.
Bezpracné pohráváni s loyálními frázemi není aktivismem. prá
vě tak. jako jím není negativní kritika minulých dvaceti let.
když naprosto jasně a přesvědčivě neříká a nedokazuje, v čem
tkvěly chyby, omyly a no případě i zločiny českého bloudění.
Český aktivismus je tvůrčí poslání, jehož nárokům lze dostát
Jen houževnatou prací, neustálým studiem a zkoumáním a ob
jasňováním. zkrátka tvrdou námahou, neznající oddechu. Látkv
Je tolik, že brzo bude nutno přistoupit jakési specialisaci.
Jejíž nutnost ostatně někteří autoři politických publikací již
vycifují.

Dobrou ukázkou takové pečlivé snecialisace je knížka A.
Bouchala, nazvaná »Beneš atentátní k«. Je to sbírka po

pisných kapitol., skoro reportáží, živě líčící Beneše, jeho prostře
dí. působení i povahu na základě hojného dokumentárního materiálu. Je zde sebráno snad vše, co je potřebí, aby postava Jíd-
varda Beneše i v očích jeho nejzaujatějšího přívržence tovla
zbavena někdejšího oslepujícího účinu a aby byla v nijak nepřikrašlující nahotě konfrontována s původním, pravým českvm
myšlením a cítěním. Bouchalovi se podařilo (když několika vý
stižnými citáty z Nerudy připomněl odvěký základní protižidov
ský postoj českého národa, a když zmínil se o známém židov
ském výroku »teď jsme nasadili Čechům veš do kožichu« nři
Masarykově jmenování universitním profesorem) srozumitelně
vysvětlit Benešovo spění do rostoucí závislosti vůči Židům- Be
neš jako věrný žák Masarykův na příkladu svého učitele poznal,
jak výhodným prostředkem ke kariéře jest cesta, sledující ži
dovské zájmy. Učinil tak bez jakýchkoli obtíži, neboť v jeho uo-
vaze převládaly vždy prvky židovské mentality. A franky a li
bry Židů Freuda-Déchampse, Wedelesa a Rothschilda, o jejichž
množství zajímavě psal rabín dr. Alexander Stern, oslazovalv
Benešovi jeho rozhodnutí »osvobodit« český národ ve prospěch
Židů.

Popis Benešovy činnosti co diplomata a později co samo*vládce býv. Československé republiky je velmi zpestřen doklady
0 jeho hospodaření š Veřejnými penězi i se ctí dřívějších spolu
pracovníků. kteří se mu později stali nepohodlnými. Diinch.
Štefánik. Kramář. Viktor Dyk a mnozí jíní tvoři dlouhou řadu
těch, proti nimž Beneš rafinovaně připravil atentáty na čest
1 na žiyot. Ještě po svém neslavném útěku těžce zatížil své kon
to vyvoláním atentátu na Keinharda Heydricha. čímž přivedl
cynicky celý svůj národ až na vlásek propasti úplného zni
čení. Líčeni Benešových method a intrik v Bouchalově knize
čte se místy jako napínavý kriminální román, v němž však není
nic vymyšleno a nic přidáno. Samotná aféra Perglerova stačí
dokázat, jak hluboce še zaryly Benešovy spáry do ústrojí na
šeho veřejného života. Nebo Jirákův případ, dnes už polozanor
menutý! Jedno z nejstrašnějších svědectví proti methodám. kte
rých Beneš používal, aby se zalíbil davu a aby se dostal moci.
»Právo Lidu« tenkrát napsalo: »Takových procesů jest nám
třeba víc!« A ministr Heidler. příslušník strany, jejímž místo
předsedou se Beneš později stal. na to odpověděl: »Ano. tako
vých procesů víc a naše justice bude děvkou ke všemu!«

Bouchalovo reportážní dílko osvěžuje paměť Benešových
současníků a mladší generaci podrobně seznamuje s tím. co ona
zná jen z doslechu. Ale jako věrný portrét nejen Beneše, nýbrž
i jím zde nastolené neblahé »benešoviny«. a jako klíč porozu
mění pravého smyslu slov. jež se dosud ozývají z úst Beneše
z jeho vyhnanství, neměla by Bouchalova knížka chybět v žádné
knihovně opravdového aktivisty.

Vývojová cesta má svou přísnou zákonitost. Od myšlení re
gionálního dostáváme se myšlení kontinentálnímu. Ovšem, te
prve když se bezezbytkově vypořádáme s omyly a předsudky
svého nejužšího okolí, objeví se nám širší obzor a vydá nám
své tajemství. pochopení všech příčin a následků, pozná
ní podstaty těch historických dějů. mezi nimiž jsme pouhým ko
lečkem. které může být jenom buď správně a užitečně začleně
no nebo v prach rozdrceno, nestačí samotné studium českých
politických publikací, byť by i samo o sobě bylo nezbytným
předpokladem zvládnutí těchto vyšších pojmů- Jsou věci.
které si musíme sami vyřídit, protože je nikdo za nás vyřizovat
nebude. Ale pokud se týče našeho dokonalého vplynutí do říš
ského a evropského myšlenkového světa, potřebujeme pomoc
nou ruku. Nikoliv z pocitu méněcennosti a resignace nad svo
bodným tvořením, nýbrž z naprosto logické úvahy, že učedník
není nikdy nad mistra, dokud si neosvojil dokonale vše. čím
mistr nad něho vyniká a čím se od něho liší. Prozatím se mu
síme politicky hodně učit od Němců, protože nemůžeme očeká
vat, že by nás nechali dělat něco. co sami dovedou mnohem
lépe.

Takové upřímné snaze po rozšíření českého obzoru přichází
velice vhod nedávno vyšlé dílo Oskara Ullricha. »Der grosse
Irrweg der Tscheche n«. Pro Němce jsou to dokumen
tární dějiny sudetoněmeckého úsilí o národnostní spravedlnost
v bývalé Československé republice, v nichž nejvýznačnější mis
te zaujímá dramatické vyvrcholení od vyhlášení t. zv. karlovar
ských požadavků Konrada Henleina. Ale český čtenář nalezne
v této knize obrovské množství překvapujících poznatků o udá
lostech. které nedávno, před pouhými pěti lety spolu prožíval,
o nichž se domníval, že je dobře zná a najednou je vidi v doce
la novém světle, úplně samozřejmé, pochopitelné a přijatelné,
takže se diví. jak bylo tehdy možno nevidět úžasné chance pro
nás v nich zapouzdřené, ba dokonce je nenávistně zahazovat.
Ullrich snad nepsal svou knihu pro Čechy, nicméně všek ie to
znamenitá učebnice českých omylů, které námi smýkaly no dva
cet let na naší bludné cestě, a může nám být nedocenitelnou po
můckou k sebepoznání odstranění toho. co v tomto prostoru
po dvacet let propastně dělilo Čechy od Němců. Versailleské
Československo bylo založeno na klamu, který se stal jeho klet
bou. Nebyl to stát národní (ač se za takový vydával), protože
měl několikamilionové menšiny německou a slovenskou, které
spolu s ostatními menšinami tvořily vlastně většinu. Proto této
podobě nemohl existovat déle, než s tím souhlasily největší
menšinové složky, německá a slovenská. Ale státem národnost
ním se stát nechtěl. Pýcha ěeské domnělé velmoci byla nříhš
samolibá, než aby jen špetku slevila ze svého velikášství, v němž
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naivnf imperialistické choutky byly maskovány umělým a nepřirozeným šovinismem, který však neměl nic společného s poctivou českou věci, a ve skutečnosti hrál nebezpečnou roli ver-saillcského a židovského četníka proti Itisi. Český lid byl udržován .iednak v »demokratickém« opojení, jednak v naprosté nevědomosti o mohutných nových myšlenkových proudech za čes
koslovenským plůtkem. Načež došlo odstoupení Sudet, osamostatnění Slovenska a v posledním okamžiku před katastrofou
ke zřízení Protektorátu, což bylo pořád ještě východiskem s povahou téměř zázračné záchrany.

Ale vraťme se o pět roků nazpět, historickému 24. dubnu
1938. ke dni, kdy Konrad Henlein v Karlsbadu vytýčil národně-
politické požadavky sudetoněmecké. Po jejich vyhlášení strhla
se v celém českém národě šikovně vyvolaná a živená a proto
spontánně vyhlížející bouře odmítnutí. Téměř nikdo neznal je
jich obsah, ale kdekdo papouškoval rozhorlené fráze, z nichž nej
oblíbenější a nejkategoričtějši byla: naše ústava to nedo
volí . . . Co zbylo za několik málo měsíců z té naivní a proto
snad tak skálopevné důvěry v nezměnitelnost »československé«
ústavy, v ryzost západních spojenců a v sílu demokratického
hašiše? A co bylo vlastně jádrem těch s takovou vášní odmíta
ných t. zv. karlovarských požadavků? Hle. takto zněly jejich
tři základní body:

1. Revise mylného českého dějinného mythu. 2. Revise nešťastného pojetí, že je úkolem českého lidu být slovanskou pevností proti německému t. zv. tlaku na východ. 3- Revise té částizahraniční politiky, která dosud tlačila stát do řady nepřátel
německého národa.

těmto základním požadavkům pojily se pak některé požadavky vnitropolitické o zrovnoprávnění německé národní sku
piny s českým národem, o uznání sudetoněmecké skupiny zaprávní osobu hájeni tohoto zrovnoprávnění ve státě, o němec
ké autonomii v německém území, a zejména o svobodu přiznáni
se němectvi německému světovému názoru. To byly pod
mínky. za kterých by nebývalo se strany německé námi
tek proti dalšímu trvání československého státu. Ovšem, jak
správně napsal pařížský Je s u i s partout již 4. května 1938.
hlavní nebezpečí pro Prahu nespočívalo v postoji Henleinovv
strany, nýbrž v tom, že sudetští Němci nebyli jediní se svými
požadavky a že ostatní národnostní menšiny se prohlásily soli
dární. Za těchto okolností pak o něco později La Rénubli-
a u e konstatovala, že Československo, tak jak je složeno, z čle
nů. z nichž nejméně dva rozhodně nesouhlasí se zastávanou kon
cepcí, by se mohlo zachránit jen jakýmsi federalismem. podob
ným švýcarskému zřízení. To však Beneš nechtěl, a lid skuteč
nou situaci neznal, protože mu byla zatajována. Tak došlo

první československé mobilisaci. která už sama byla nehoráz
nou a zločinné lehkomyslnou vyzývavostí, hned vzápětí však
překonanou ještě větší opovážlivostí tvrzením, jak prý se Hitler
ulekl tohoto »hrdinského« cesta Benešova, který prý tím za-
ehránil (!) světový mír. Dnes to vypadá trapně směšně. Nicmé
ně byla to hnusně odporná hra s důvěřivostí národa, oři níž
byly v sázce, jak už jistě každý uvěří po zkušenostech se silou
říšské branné moei, miliony českých životů, existence českých
měst a doslova i budoucnost eelého českého národa.

Vymyká se rozsahu této stati podrobněji probrat bohatý ob
sah UHrichova díla, které na každé ze třísetdvacetidevíti strá
nek nese pečeť dokonale pečlivé vědecké práce vysoké úrovně,
ačkoliv zejména kapitoly o dějinném mythu Cechů jako příčině
jejich protiněmeeké zášti a Palackého skresleného pojetí smys
lu dějin jako věčného boje mezi Němci a Cechy zasloužily by si
více než zmínky. Clirichovu knihu by měli češti aktivisté neien
číst. nýbrž studovat. Je to znamenitá příležitost zbavit se těch
posledních šupin na očích, které halí rozhled do dálek. A ještě
něco- UHrichova kniha má sílu opravit i ty omyly, které nená
padně sedí v podvědomí každého českého člověka jako zapome
nuté dědictví dřívější výchovy a prostředí. Jinými slovy, posu
nuje jaksi základ českého aktivismu daleko před rok 1938a tím
mu propůjčuje silu a vnitřní oporu zdoláni i těch namáha
vých úkolů, které doba a zájem národa neúprosně žádá od všech
příslušníků vrstvy povolané duchovnímu vedení dosud bloudí
cích českých mysli. Tu sílu budeme potřebovat — neboť neza
pomeňme na to! — pohodlný aktivismus slov se vyžil, efektní
rutina vybledla a o devotní pasivní loyalitu nikdo nestojí. Před
námi je práce, za ní musí být výsledek bez ohledu na míru ná
mahy. kterou to bude stát. Gustav D ö rfU

Biologie — pomocník v převýchově
(Ještě několik sIoy ke knize Jaroslava Babuly: »Zdroje nepře

možitelnosti Nové Evropy«.)
Sugestivní silou, která v duchu nového řádu přetváří lidské

mysli a jíž bylo dosud jen nepatrnou měrou záměrně využito
převýchově českého člověka novoevropskému myšlení, je

obecná biologie. Tato mladá a velmi plodná exaktní věda je syn-

thesou dříve kusých, z celku života vytržených jednotlivých po
znatků o podstatě různých životních dějů. Obecná biologie vy
světluje všechny životní zjevy, ať jde o rostliny, zvířata či lidi,
jednotnými, pro všechny tvory světa platnými pravidly^ a záko
ny. Tato mladá věda vytváří základy nového, zdravého životního
názoru, který nevidí už v člověku výjimečného tvora, nýbrž hou
ževnatého, ale skromného spolupracovníka v přírodním celku,
jehož potřebám a zákonům se prozíravě podřizuje. Obecná bio
logie sjednocuje životní poznatky, které se stávají klíčem po
znání smyslu přírodního řádu. Teprve když tyto biologické po
znatky nám umožní pravé poznání, stojíme v úžasu před vyšší
harmonií, jíž je naplněn celý vesmír, a pokorně uznáváme, šo
zákonů této harmonie musíme být poslušní. Ten, kdo dospěl

synthese biologických poznatků, uvědomuje si s údivem, že
dnešní veliké události byly vyvolány snahou vytvořit lidský řád,
který je v souladu s vyšším řádem přírodním, neboť to je jediná
cesta záchraně lidských kulturních hodnot.

Jde nyní jen o to, najít správnou cestu rozšíření biologie-
kých poznatků tak, jak to vyžaduje rychlý spád událostí^ Potřeb
ná lidová učebnice biologie, zaměřená na potřeby dnešního ži
vota, se ovšem nezrodí u profesorů biologie, neboť biologii s«
lze uěiti nejen ve vědeckých pracovnách a laboratořích, nýbrž
lze ji poznávat i srdcem, instinktem, životním optimismem a ví
rou. důkazu, že dědičné vlohy jsou podmíněny geny^ v chro-
mosomech buněčného jádra, bylo třeba desítek let trpělivé vě
decké práce, ale praktickému využití tohoto poznatku u laika
stačí víra v jeho pravdivost. Dlouho jsme čekali na učebnici
biologie, která vědecké poznatky prohřeje srdcem, optimismem,
vírou a posvětí je nadšením a idealismem, učebnici, která učiní
biologii prostředkem chápání současných událostí a tak mno
hým českým lidem dá vnitřní klid a novou víru v život. Kniha
Jaroslava Babuly »Zdroje nepřemožitelnosti Nové Evropy«, kte
rou vydalo před několika týdny nakladatelství Orbis, je učeb
nicí tohoto druhu. Tato učebnice obecné užité biologie byla vy
tvořena znalcem přírody, ovocných stromů a zušlechťování rost
lin a je velmi cenným přínosem. Jaroslav Babula se představil
naší veřejnosti v r. 1935 knihou »Léčivé rostliny a jich lidové
využití«, r. 1937 vydal knížečku »Pramen radosti z ovocnářství«,
r. 1938 pak »Reč ovocných stromů«. Všecky tyto knížky jsou od
bornou literaturou nového rázu. Jsou prohřátý srdcem, psány
se zanícením a s idealismem a šíří radost ze života a životni
optimismus. Podle Babuly strom není jen užitkovou rostlinou,
ale také dárcem životních poznání, přírodních zákonů. R. 194Ž
vychází další Babulova knížka »Poměr průmyslového člověka

přírodě«, dosud nedoceněná zdravá životní filosofie, podložená
biologickým světovým názorem. Zde již vidíme jasně, jak se
autor propracovává novému světovému názoru, aniž si to ještě
sám uvědomuje. R. 1941 vychází objemné dílo Babulovo »Našim
zahrádkářům — jádro zahradnického úspěchu«. Tato kniha uka
zuje již autora jako silnou vyhraněnou individualitu a osvětluje
podstatu a krásu práce s půdou a s rostlinami. Dr. Karel Kame
nický napsal v předmluvě této knize:

»Tato kniha — na rozdíl od obvyklých zahrádkářských
příruček — je učebnici zcela svéráznou: chce zahrádkáře na
učit tomu, aby uměl čisti v rostlinách, jejich životě a potře
bách, aby se naučil pronikat a poznávat samu podstatu všech
úkonů v zahradě nezbytných a všech jevů, s nimiž se setká.
Ctěte pozorně stránku po stránce a záhy seznáte při své práci
v zahradě neb zahrádce, že jste niterněji zúčastněn na vel
kém přírodním dění, než kdykoliv dříve, že lépe rozumíte
tajemné a zázračné životní síle, věčně se ohrožující a nlpé
nečekaných možností, že vaše konání je posvěceno vyšším
smyslem, než jaký dává zahrádkářově práci suchý pracovní
návod ...«
Y literární práci Jaroslava Babuly a ve všem jeho úsilí je

jasně patrna snaha, naučit lidi rozumět zákonům života. R. 1942
odjíždí autor do Ríše, aby se v různých výzkumných ústavech
zdokonalil v zušlechťování rostlin. Zde poznává, jak užitá bio
logie obohacuje život lidstva a jak její vědecké poznatky jsou
nacionálním socialismem přenášeny i do lidského života, aby jej
rovněž zlepšily a zušlechtily.

Ze svého jednoletého pobytu v Ríši vytěžil Babula látku ke
své nejnovější studii »Zdroje nepřemožitelnosti Nové Evropy«.
Je to upřímná hymna na nový řád a politicky šťastně použitá
biologie. Z každé stránky dýchá síla myšlenky, síla idejí nové
doby, podmaňující svou přesvědčivostí. Zde se neprepracoval

novému politickému směru politik, nýbrž zde se propracovává
novým ideálům praktik a odborník. Statečně a nebojácně se

hlásí novým myšlenkám a hlásá jasně a bez obavy nové prav
dy, jež nejsou jeho osobním majetkem, ale majetkem exaktol
vědy, pravdy, jež musí zvítězit, poněvadž jsou v souladu s pří
rodními zákony. Růžena Kadlecová.
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Poznejte dobre Ameriku

Je na světě některá líná země, o níž by v Evroně vládlo to
lik Husí. iako o Spotených státech severoamerických, či jak se
v celku lidově říká o »Americe«? Kolik povídek a románů, kolik
irašek zachraňuje bohatý strýček z Ameriky — nebof kdo prichá
zel z Ameriky, kdo se z ní vracel, musil být bohatý — vždyř
to byla země blahobytu. zem&, všech možností, země samého
Pánaboha. iak Američané s pýchou prohlašují. Ale Evropa mě
la o Americe i jiné. hlubší iluse. než tu. že se tu každý čistič bot
může stát milionářem. Což no první světové válce nestály USA
iako sice trochu uražená, ale přece jen mocná, bohatá a vlivná
tetička za versailleským systémem, který měl být tím pravým,
vysvobozujícím, blahobyt přinášejíčím receptem »strýčka z Ame
riky« na" světový blahobyt a mír? A nevycházely u nás tlusté
knihy, opěvující každou americkou hloupost a dávající nám ji za
příklad? Střizlivý pohled na USA je nám zastřen jednak dálkou,
jednak nekritickým přenášením zjevů, které u nás nemají půdy.
ani domovského opodstatněni. USA je superkapitalistický stát.
vytvořený příznivou shodou okolností, se všemi průvodními zjevy
uvnitř i na venek. stát čím dále.tím imperialističtější a čím dále
tím neomaleněji sahající po světovládě. která by znamenala
uvrhnutí celého světa do otroctví amerického kapitálu a degra
dovala by staré kulturní země evropské na pouhé platící a strá
dající vasaly USA. Co určovalo poměr USA Evropě po první
světové válce? Žádná sentimentalita, ale to. že se Spojené státy
stály největším věřitelem světa. Bodrý strýček Sam se proměnil
v nenasytného Shylocka. Tento výraz byl ražen v Anglii, kde —
iak se občas hkazuje — přece jen znají svého Shakespeara. Spo
jenci ze světové války a nově utvořené evropské státy dlužili
po přiměří a po prvním období výstavby Americe dohromady
deset tisíc tři sta padesát milionů dolarů, z čehož připadalo 4.2
miliardy na Anglii. 3.4 miliardy na Francii a 1.6 miliardy na
Itálii, Tím se Evropa dostala do postavení, které vůči USA za
ujímaly dříve státy iako Kuba. Haiti. San Domingo a Nicaragua,
kde američtí vyslanci vystupovali jako zaměstnanci velkých ame
rických bankovních domů. V Evropě to sice mělo být především
Německo, které mělo být zapraženo do chomoutu amerického
kapitálu., ale neušly tomu ani vítězné státy, ani státy nově utvo
řené. které tento tribut odváděly ve formě poplatku »za osvo
bození«. A po této válce? Kdyby Amerika zvítězila? Nedávno jsme
mohli v novinách čisti, že to. co platí spojenci Americe nyní. je
pouhým zlomkem toho. co budou musit platit, až po válce opět na
budou své plné pracovní a kupní síly. A čím déle trvá tato válka,
tím jasněji se ukazuje, iak byla tajně připravována a podpicho
vána právě z USA. Nedělejme si tedy o americkém strýčkovi
žádné iluse. »Poznejte Ameriku'« platí dnes jako dříve — jen
obsah tohoto poznání musí být jiný. Máme v češtině několik
knih. které podávají neskreslený obraz americké touhy po světo-
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vládě a ukazuji její vinu na této válce. Kniha G. Wirsinga »Bez
mezí a hranic« ukazuje tvářnost amerického plutokratismu. kte
rý je hnací silou americké politiky. Více politicky líčí vývoj
amerického imperialismu kniha Adolfa Halfelda »USA sahají po
světovládě«. Americkými dějinami v posledních čtyřiceti letech
a vývojem Ameriky oběma světovým válkám líčí Svena Hedi-
na »USA v boji světadílů«. A posléze je tu Hugo Rittera »Boi
o naftu v Mexiku«, ukazující, jak neblaze se projevuje vliv ame
rického kapitálu v zemích, na jejichž přírodním bohatství má
zájem. Tyto knihy notné pocuchají starý ilusionistický obraz o
Americe, který jsme si v minulých letech utvořili. Ale ničeho
není u nás stále ještě třeba tak. jako hubení falešných Husí —
a zejména o Americe. Všechny uvedené knihy vyšly v Orbisu, -ec

Literatura
o geopolitice

Geopolitika je slovo, které sl v této době uvědomujeme v celé
plnosti jeho významu. Dva předměty dříve oddělované, t. j.
zeměpis a politika, v něm splývají v jeden, v nový obor vědní,
který nalézá mnoho čtenářů, ale vyžaduje l vzdělaných a pouta
jících vypravovateiů. nemá-li se u nich na obou předmětech se
jit právě to nezajímavé. Každý den slyšíme v rozhlase krátkou
geopolitickou úvahu, která nám rychle vyprchá z mysli, ač by
chom často velmi rádi podrželi sdělovaná data a údaje, abychom
se nim mohli vracet podle pozdějšího vývoje událostí. Dobrou
sbírku geopolitické literatury vydal Orbis. Je tu především
»Finsko« (Patenburg. brož. 15 K). dále »Japonsko« (Scharschmidt,
brož. 25 . »Portugalsko« (Mayer, brož. 12 K). »Turecko« (Jäsch-
ke. brož. 12 K). Anglo-americké úsilí o znovuzískání ztracených
posic v Tichém oceáně dobře vysvětluje historie slávy a pádu
největší námořní pevnosti světa »Singapur a Holandská Indie«
(Solfronk. brož. 25 K). Komplex otázek stredomorských osvětluje
»Suezský průplav« (Herzmann, brož. 12 Kl. Nedávné navrácení
bývalých malajských provincií státu Thai obrací jistě pozornost

tomuto mladému východoasijskému státu a se zájmem si proto
přečtete »Thai« (Trittel. brož. 12 K). Komplex otázek Blízkého
orientu osvětluje »Nástup v Orientě« (Lojewsky. brož. 25 K. váz.
40 . Již za války roku 1914-18učinil Clemenceau své známé
prohlášení, že kapka nafty má pro spojence cenu kapky krve.
Význam nafty v této válce ještě vzrostl a kniha »Bi o naftu v
Mexiku« (Ritter, brož. 15 osvětluje mnohé ze-světových nafto
vých problémů. A posléze je tu Italie a stredomorské problémy
s ieiího hlediska. O tom pojednávají knihy »Nová Italie« (Win-
schuh. brož. 12 K) a »Revoluce ve Středomoří«, bohatě ilustro
vaná (Schmidt, kart. 80 ). Tyto geopolitické knihy tvoří sbírku
nejen aktuální ale i velké trvalé hodnoty, která by neměla
chybět v knihovně nikohb. kdo se geopolitickými problémy obírá
a koho zaiímaií.

DVĚREPRESENTAČNÍDÍLA
českégramofonovévýroby

(Bedřich Smetana: dTXlá vlast

Cyklus symfonickýchbásní. — Hraje
orchestr Národního divadla,

řídi . B. Jirák.
Esta M 5062—71za 420 K.

Antonín Dvořák: Slovanské tance
i. 1—16.— Hraje Symfonický
orchestr FOK, řídí K. B. J i r á k.

Esta M 5018—26za 378 K.
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