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Z výstraţného slova propagandy se „bolševické světové nebezpečí“ stalo 

pro naše myšlení a cítění velmi hmatatelnou skutečností. Naše pokusy o 

jeho potírání ukazují vesměs tutéţ tendenci. Pokoušejí se podle vytčeného 

cíle ukázat „bezcennost a nemoţnost“ bolševismu. Jednotlivě nebo shrnuty 

ve skupinách se uvádějí tyto argumenty: Bolševismus prý vznikl 

z poblouznění několika hegeliánů, kteří prý ve svém myšlenkovém postupu 

dospěli tak daleko, ţe úplně zkreslili ideje a teorie svého mistra. Bolševis-

mus prý je chaotické povstání Asie proti Evropě, je to prý karikatura evrop-

ských snah v zrcadle asijského podlidství. Bolševismus prý je vítězství nej-

niţších pudů; je prý to výraz záští a nenávisti těch, kteří se cítí poškozeni. 

Bolševismus prý je oblíbená bojová metoda světového Ţidovstva, ţidovské-

ho původu, celkového ţidovského raţení a především Ţidy uskutečňovaná. 

Bolševismus prý je nebezpečí, které bylo v základě jiţ překonáno, poněvadţ 

ruské taţení prý ukázalo, ţe nenalezl cestu k širokým lidovým masám 

v Rusku. 

Je nepochybné, ţe v těchto tvrzeních a výkladech je v jednotlivostech mno-

ho pravdivého. Ale skutečná situace, v níţ se odehrává duchovní boj 

s bolševismem, se při pouţívání těchto argumentů velikou měrou přehlíţí. 

Otázka, odkud se bolševismus vzal a kdo ho vyuţívá, je druhořadá proti 

faktu, ţe tu máme co do činění s jevem, který se snaţí obsáhnout celý svět 

nejen svými dogmaty a zásadami, nýbrţ také našel opravdu bohatou ţivnou 

půdu u všech národů civilizovaného světa a proniká přitom hluboko aţ do 

světa polocivilizace (tedy „třetího světa“, řečeno terminologií z doby „stu-

dené války“, pozn. DP). Vzhledem k tomu je nezbytné se ptát na důvody 

velikého ohlasu bolševismu a vidět jej nejen historicky, ale především 

z hlediska diagnózy situace v ţivotním prostoru lidstva. 

Bolševismus sám tvrdí, ţe je nutný na určitém stupni technického vývoje, 

materiálních produkčních sil a hospodářských poměrů. Tvrdí, ţe všechna 

duchovní hnutí vystupují jako důsledky materiálních předpokladů, ţe tedy 

také on sám se rodí z materiální situace v nejširším slova smyslu, a tudíţ se 

konec konců dostává k veslu právě tak nevyhnutelně, jako nelze uţ zvrátit 

technický, civilizační a hospodářský vývoj. Kdybychom chtěli zkoumat 

platnost těchto tvrzení, pokud existovala jen v oboru myšlení – tedy před 

říjnem 1917 – musili bychom vidět, co z těchto tvrzení plyne: bolševický 

experiment můţe vést k plnému úspěchu jen v nejprůmyslovějších, nejtech-

ničtějších a hospodářsky nejkapitalističtějších zemích světa. Jeho provádění 
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v zemi, která neodpovídá těmto podmínkám, kde tedy není materiálního 

předpokladu pro tuto duchovní realitu, jeţ prý je pouze následkem tohoto 

předpokladu, musí být ovšem podle této teorie nemoţné, a právě tato ne-

moţnost by posílila věcnou správnost teoretického mínění. De facto se však 

stalo něco docela jiného. Velký bolševický experiment byl proveden na tom 

místě země, které je teoreticky téměř naprosto nevhodné, a vida, zdařil se; 

rozhodně v určitých mezích, ačkoliv všechny předpoklady, jak je čteme 

v učebnici, musily být substituovány teprve dodatečně s nesmírnou náma-

hou a s velkými obětmi, ano, aby byla dokázána správnost teorie, musily být 

předpoklady post festum podvrţeny. Tento postup je přesně to, co nazýváme 

ve vědě „nečistým“ experimentem. Aby se zachránila teorie, podvrhují se 

dodatečně předpoklady, které neměly vůbec podíl na uskutečnění experi-

mentu.
1
 

Tento myšlenkový pochod bil mnoha lidem do očí, a byl proto často vyslo-

vován, ovšem zase jen proto, aby se tak opět dokazovala „nemoţnost bolše-

vismu“. To však je nesprávná dedukce. Nejpodstatnější na věci je přece jen 

skutečnost, ţe experiment se přes podvrţení falešných předpokladů, tedy ve 

skutečnosti zcela jiných předpokladů, skutečně a nepochybně podařil, a to 

v takové míře, ţe rdousivý hmat jeho následků cítí většina národů země 

přímo na svém hrdle. 

Jestliţe vlastní teoretické předpoklady byly teprve později „podvrţeny“, na 

základě kterých předpokladů se tedy experiment povedl? To, co bolševici 

opravdu dokázali, je, že hmotná situace alespoň sama o sobě není roz-

hodující pro dění v duchovní oblasti. Toto dění je činitel, jehoţ svébytnost 

musí být ponechána v platnosti tak dlouho, aţ by se snad podařilo vysvětlit 

je z jiných příčin. Pokusy o vysvětlení z příčin materiálních zatím selhaly. 

Jestliţe tedy uvádíme duchovní dění jako svébytného činitele, vzniká otáz-

ka, které duchovní předpoklady by mohly učinit skutečnost bolševismu po-

chopitelnější. Je nasnadě poukázat tu na určité podstatné rysy ruského a vů-

bec východního člověka, které jsou pro duchovní situaci bolševismu úrod-

                                                           
1
 Také bolševici sami ovšem po zdaru své revoluce viděli, ţe tento zdar můţe vlastně být 

výtkou teorii. Lenin proto v následujících letech stav věcí výslovně vysvětlil takto: „Ani 

absolutní rozsah technizace, ani absolutní výše kapitalizace není směrodatná pro to, kde 

prorazí marxistická revoluce, nýbrţ směrodatná je relativní síla jmenovaných činitelů 

v poměru k odolnosti burţoazního ţivotního řádu.“ Podle toho by v Rusku malý rozsah 

industrializace a technizace nebyl rozhodující, protoţe měšťácký ţivotní řád Ruska stál na 

velmi slabých nohou. Toto vysvětlení patří k typu dodatečných výkladů, a jiţ proto nemůţe 

podpírat tvrzení o materiální podmíněnosti duchovna. To zaráţelo také Lenina samotného a 

v pozdější době zdůrazňuje i on stále více význam vůle, tedy principu nehmotného. Čistě 

materialistická koncepce se v novém pojetí moci vědění opouští více a více, tj. bolševismus 

sám poznává – alespoň částečně – vlastní kořeny své síly. O tom viz dále! 
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nou ţivnou půdou. Nepochybně lze takových činitelů uvést větší počet.
2
 Ale 

tyto předpoklady vysvětlují pouze bujný vzrůst bolševické ideologie ve vý-

chodním prostoru. Kaţdý pohled na ostatní země světa nás můţe přesvědčit 

o tom, ţe bolševická ideologie můţe růst a roste také za jiných předpokladů 

duševní struktury obyvatelstva, snad ne tak docela bujně, určitě s některými 

obměnami, zčásti úmyslnými, zčásti neúmyslnými, ale jistě neméně nebez-

pečně. 

Jestliţe tedy ani materiální předpoklady, ani předpoklady souvisící 

s psychologií národů samy nestačí, aby obsáhly úplně tento zjev v jeho 

podmíněnosti, je jistě nevyhnutelné hledat tyto předpoklady v duševním a 

duchovním stavu civilizovaného lidstva. Tento stav by bylo moţné spatřo-

vat v té celkové oblasti, která utvářena materiálním a imateriálním ţivotním 

procesem lidského druhu a jeví se nám jako duchovní situace přítomnosti. 

Co se děje v této oblasti, je po staletí charakterizováno tím, ţe člověk svými 

duchovními silami rychle vniká do souvislosti přírodního dění. Proces, který 

byl nejprve velmi vychvalován a oslavován jako opravdový pokrok, jako 

vlastní vzestup, jako velký zisk v přítomném ţivotním dění, ale který se pak 

po mnoha stránkách stal pováţlivým, ba podezřelým, kdyţ se začalo zjišťo-

vat, ţe tento zisk pro celkovou existenci člověka nevykazuje ţádné přibliţo-

vání k stavu blaţenosti. Není shody o více pozitivním nebo více negativním 

rázu výsledků tohoto procesu, i umění vyrovnávání se stalo problematickým 

a je podrobováno mnohé kritice. Ale nepochybné je, ţe se v tomto celkovém 

procesu zvlášť vysoko cení získávání vědomostí. To se vystupňovalo přímo 

ve všestranně podporovanou ţízeň nejširších vrstev obyvatelstva po vědění. 

Získávání vědomostí se jaksi stalo nezbytným, aby se vyhovělo předpokla-

dům technizovaného ţivota. Z toho vyplývá, ţe každý se cítí vyzván, aby 

čistě rozumovým způsobem vnikal do životního dění. Ţivotní dění je však 

velmi sloţitá věc a moţnosti hranice jejího poznání se jeví nejpochybnější 

právě těm, kteří se dostali nejdále při pokusu do těchto souvislostí vniknout. 

Vzhledem k času, který je k dispozici, a k přineseným duševním darům 

(které byly dány jednotlivci z širokých lidových mas pro tento úkol, o nějţ 

usiluje), nezbývá tudíţ nic jiného neţ připravit lacinou běţnou náhraţku 

poznání ţivotních souvislostí. Nejlacinější, nejběţnější a formálně nejucele-

nější náhraţku tohoto druhu vyrobil bolševismus. „Vysvětlil vědecky“ 

všechno, ale naprosto všechno, zná všechny souvislosti, můţe je každému 

nabídnout v nejstručnější formě v malých učebnicích a repetitoriích. Bolše-

vismus – to je prostě pro každého možnost vniknout rozumovým způso-

bem do tajemství světa. 

                                                           
2
 Srovnej Rudolf Hippius: Zur Psychologie de Völker des Ostens. Přednáška pronesená 

v Junkerschule, Bad Tölz, v červnu 1944. 
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Neudivuje nás příliš, ţe při pomalosti, s jakou se vědecké poznatky postupu-

jí z tiché pracovny učencovy, aţ se stanou obecným duchovním statkem 

doby, základy zmíněných bolševických receptů, jak proniknout záhadami 

ţivotního dění, odpovídají stavu poznání před více neţ padesáti lety. Jako 

dogmatikům tato okolnost bolševikům nepřekáţí – coţ by nám mohlo být 

lhostejné – ale nevadí ani širokým vrstvám, coţ má rozhodující význam. 

Tím je totiţ řečeno, ţe kaţdé „sebepřesvědčivější“ vyvrácení bolševické 

doktríny nemá pro nejširší vrstvy obyvatelstva významu, dokud tato doktrí-

na nebyla nahrazena jinou, právě tak hmatatelnou koncepcí (u nás se tak 

stalo aţ po roce 1989!, pozn. DP). V boji proti bolševismu nejde tedy ani tak 

o vyvrácení samo o sobě – k tomu došlo za posledních padesát let téměř ve 

všech bodech samočinně postupem vědeckého bádání – nýbrţ naskýtá se 

především otázka, co můţe a musí být postaveno na místo, které zůstane 

prázdné, poněvadţ duchovní situace doby ţádá neodvolatelně srozumitelné 

celkové hledisko na ţivotní dění. Situace je komplikována tím, ţe se podní-

cená ţízeň po vědění v bolševismu velmi reálně spojuje s mocnými pudo-

vými silami brutálního hladu po moci. Oboje se symbolicky sdruţuje 

v hesle: Vědění je moc. S tímto heslem vzrostl poţadavek vědění u širokých 

mas. Získání moci bolševismem zdůraznilo toto davům slibované heslo 

dvojnásobně a trojnásobně. Zmocnění – ne-li jednotlivce, tedy širokých mas 

– to je ten temný, pudový základní akord, který je pilířem úsilí o vědění, jeţ 

je samo o sobě poněkud neurčité. Ale syntéza nejprostšího naivního hladu 

po moci s kategorickou ţízní po vědění je vskutku světovou mocí prvního 

řádu, jejíţ nebezpečí není odstraněno ani tehdy, kdyby moskevské středisko 

bolševismu bylo zničeno aţ do základů. 

Jestliţe pozorujeme pod tímto zorným úhlem duchovní situaci naší doby, 

pak se nám ujasní, ţe a proč je stará Evropa obrácena na dvě strany v boji na 

ţivot a na smrt. Jejím protivníkem je vţdy a všude ta světová moc, která má 

dvě rozdílné, ale konec konců stejnými popudy utvářené tváře: proti tváři 

bolševismu stojí na druhé straně tvář amerikanismu. Také amerikanismus 

rozřešil svým způsobem v bezmezné víře v pokrok všechny světové há-

danky a problémy. Obsah jeho vědění byl nejlevnější formou zpřístupněn 

kaţdému, také on slibuje a nabízí způsob, jak vniknout do záhad světového 

dění. Amerikanismus sice nedogmatizoval ţádný určitý stav poznání a ne-

prohlásil jej pro všechny časy za nedotknutelný jako bolševismus – ale 

v největším rozsahu a nejbezohlednějším způsobem popularizoval, zplošťo-

val, zjednodušoval, zlevňoval, aţ bylo právě dosaţeno podobného stupně 

pochopitelnosti (a matení). Bolševismus pronesl „poslední slovo vědy“ pro 

všechny časy; je třeba uţ jen prováděcích prací, které vţdy znovu potvrzují 

teorii a na něţ jsou věnovány velké prostředky, aby byla vědeckost bolše-

vického postoje ostře zdůrazněna také navenek. Amerikanismus věnuje rov-

něţ velké prostředky, aby v bezdeché honbě za novými poznatky pojal kaţ-
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dý nejnovější poznatek ihned do „magazínu pro každého“ a učinil z něho 

senzaci v kolibřím vydání. Otázka, je-li nějaký poznatek správný, ustupuje 

téměř do pozadí proti otázce, zda je s to ukojit ţízeň po senzaci. Amerika-

nismus se však snaţí slouţit oddaně nejen ţízni po vědění, nýbrţ právě tak i 

hladu po moci. Nenabízí ovšem ţádnou diktaturu proletariátu, ale nabízí 

„neomezené moţnosti“, nebo alespoň jejich iluzi, a poţadavek absolutního 

světového panství (právě tak jako bolševismus) spolu s dobrým svědomím, 

ţe přináší světu „nejvyšší formu“ lidství (toto svědomí se v době „studené 

války“ transformovalo v účinnou subverzní doktrínu „lidských práv“!, pozn. 

DP). Pod zorným úhlem duchovní situace doby žijí bolševismus i ameri-

kanismus z týchž kořenů. Způsob, jakým vyuţívají těchto kořenů, se znač-

ně liší, a je velmi pravděpodobné, ţe se jistě dostanou řádně do kříţku. Ale 

v jednom jsou nepochybně zajedno: ţe ţivotní názory, které nesouvisí 

s iluzí moci davů ani s iluzí proniknutí světových záhad, tedy ţivotní názo-

ry, které ţádají ryzost a hloubku, musí být nejdřív a především vymýceny. 

V „šťastném věku“ bezmezného zlevnění, zploštění a ničení kořenů ţivota 

nesmí být uţ „kazimírů“, kteří sahají po věcech, jeţ leţí za těsnými hrani-

cemi tohoto „ideálu“.
3
 Potom, aţ tento rušitel bude vyřazen, budou nuceny 

vybojovat aţ na nůţ svůj boj, boj dogmaticko-materialistického a demokra-

ticko-evolucionistického oblaţení světa. Zatím však zpozorovali, ţe 

v duchovní situaci doby středoevropský „kazimír“ ještě a s novou silou bo-

juje proti zardoušení duševního a o hloubku usilujícího ţivota a neustále 

odhaluje to nepravé a prázdné v jeho iluzionismu. 

Síla, z níţ vzniká tato „porucha“, je kulturní idea Evropy – duchovní tvář 

Evropy. Proto máme dnes více neţ kdy jindy zapotřebí, abychom tvář Ev-

ropy osvobodili ode všeho zakuklení a historického přestrojení, abychom 

viděli její tahy co nejjasněji, abychom je chápali a ukázali. Nejdůleţitějším 

poţadavkem chvíle není odkrývání neshod v myšlení našich odpůrců, nýbrţ 

vytyčení základní evropské pozice, a teprve potom, v důsledku toho, odra-

žení jednotlivých šachových tahů našich protivníků. Z našeho evropského 

vývoje čerpali své základy a vybavili svůj arzenál. Nestačí však poukazovat 

na to a přibíjet na pranýř hrubá zkreslení, nýbrţ je nutno ukázat, ţe nepo-

chopili to nejpodstatnější, ţe toto nejpodstatnější ţije a v čem spočívá. 

Zabývám se tu úmyslně jádrem otázky nejprve v čistě duchovní oblasti. By-

lo by lehké, přenést ji do hospodářské a politické oblasti, ale poněvadţ ţivot 

tvoří souvislý celek, je samo o sobě jedno, z které strany k otázce přistou-

píme. Duchovní oblast má však tu výhodu, ţe je nejobsáhlejší. 

                                                           
3
 Připomínám v této souvislosti stať o „posledním člověku“ z předmluvy Nietzschova Zara-

thustry: „Co je láska? Co je stvoření? Co je touha? Co je hvězda?“ – tak se ptá poslední 

člověk a mţourá očima. Země se pak zmenšila a na ní hopsá poslední člověk, který činí 

všechno malým…“ atd. 
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Co může Evropa postavit proti náporu svých duchovních nepřátel jako 

podstatný obsah svého kulturního ţivota, své jedinečné pozice v dějinách 

lidstva? Jsou to její vlastní zbraně silné touhy po expanzi a po vědění, proti 

nimţ se musí bránit, a musí se bránit proto, poněvadţ jednostrannost jmeno-

vaných zbraní naprosto odporuje nejniternějšímu smyslu evropského ţivota. 

Co se vlastně stalo? Cenné, podstatné zbraně v boji Evropy za uplatnění a 

dosaţení vysokého kulturního stupně byly vzaty z ruky povolaných odpo-

vědných nositelů a dvojím způsobem dány k dispozici nejširším masám. 

V rukou davového člověka se stala z úsilí o poznání plochá ţízeň po vědění 

a neřestná touha po senzaci. Z expanzivní síly tvůrčích mistrů se stává po-

ţadavek moci pro každého. Duchovní nositel zbraní byl nahrazen davovým 

člověkem, který si z těţké zbroje, jiţ sotva unese, dovedl vzít pouze její ni-

čivou sílu. 

V této situaci je nejprve a především ţádoucí, abychom poznali rozhodující 

rysy vlastního a pravého nositele zbraní evropské kultury. Její nepomíjející 

díla nesou kaţdé samo o sobě tak silné stopy těchto rysů, ţe je téměř jedno, 

od kterého díla při své úvaze vyjdeme. Zvolme jako Němci za východisko 

Goetha, který byl nepochybně velkým Evropanem, pravděpodobně největ-

ším Evropanem od Leibnize aţ po naše dny. Do jisté míry jako souhrn 

svých ţivotních zkušeností, svých znalostí člověka a svého poznání podstaty 

evropského kulturního vývoje rozvinul Goethe nauku o úctě, o třech druzích 

úcty, které mají tvořit základní kámen kaţdé výchovy.
4
 Jádro této nauky lze 

převést na zcela stručnou formuli: předpokladem pravého kulturního roz-

voje je, aby bylo možno mít úctu k moci. To je snad nejhlubší kulturní 

myšlenka, která byla kdy vyslovena. Ţádá se tím jako ţivotní prvek ryzí 

evropské kultury naprostá rovnováha moci a étosu. Směřuje-li dnes náš boj 

proti zbídačení moci, děje se tak konec konců proto, poněvadţ k zbídačelé 

moci nelze mít úctu. Nezáleţí na to, jestli zbídačila jako diktatura proletari-

átu nebo jako iluze moci pro kaţdého. 

K moci lze mít jen tehdy úctu, je-li nesena silným, hlubokým a pravým 

vědomím odpovědnosti. Jaký je původ lidského úsilí o moc? Všichni pří-

rodní tvorové usilují o rozšíření své ţivotní sféry. Nejen zachování, nýbrţ 

také rozšíření této ţivotní sféry je základním zákonem organického vývoje. 

To je nepochybně předběţná forma úsilí o moc. Tato předběţná forma je v 

platnosti tak dlouho, pokud ţivot zůstává v čistě fyzické oblasti, tj. tak dlou-

ho, dokud je ţivot pouhou existencí, „výskytem“ bez odstupu a protikladu 

lidského ţití k ţivotu přírody. Ale uţ u primitivních národů vzniká velmi 

                                                           
4
 Srovnej Goethovo Wilhelm Meister Wanderjahre, II. kniha, 1. kapitola; pozn. DP > a my 

dodáváme, ţe na rovnováze moci a étosu je zaloţen pravý Stát, který popsal jiţ Platón, 

přičemţ ten zvětší části při tom jen rekonstruoval stav prvotního řádu árijských 

společenství (od „vládnutí jakoţto pastýřství” po jeho sepětí s „děním na nebesích”). Srov. 

J. Haudry, Indoevropská tradice, Fascikly 8/11, hl. kap. 3. “Naše tři barvy” a 4. “Pospoli-

tost”, nebo K. Popper, Otevřená společnost a její nepřátelé, Praha 2011, s. 65, 233–234 aj.  
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časně úkol utvářet ţivot jednotlivce a pospolitosti. Tím opouští člověk dění 

v čistě fyzické oblasti a odlišuje svůj ţivot od pouhého vegetování. Kdekoli 

nastupuje vyšší kulturní stupeň, uplatňuje se tento proces více a více. Kultu-

ra není přijímána a proţívána jako následek tupých pudových činů, nýbrţ je 

chtěna, vytvářena a hledána. Při tom vzniká z oné předběţné formy vlastní 

touha po moci. Hřích (etymologicky: chyba; doslovně: šikmý, křivý; sejití 

z pravé cesty! pozn. DP), o němţ mluví všechny nejstarší ságy a mýty lid-

stva, je v podstatě vědomé přivlastnění moci za účelem zajištění a plánování 

pro budoucnost, pro nás nejběţnější v obraze Prométheově (προ μηθειν = 

před-myslit), který uloupil nebi oheň. Kaţdý prométheovský čin zatěţuje 

člověka probouzejícího se z prvotního stavu nesmírnou zodpovědností. 

Uloupil síly přírody, za něţ má teď odpovědnost. Vědomí této odpovědnosti 

je jistě jedním z posledních pramenů, pravděpodobně rozhodujícím prame-

nem toho, ţe všechny počátky kultury vyvěrají z posvátné náboţenské půdy. 

Není naším úkolem zkoumat, jakým způsobem se jednotlivá světová nábo-

ţenství a jejich kulturní okruhy vyrovnaly s problémem získání moci a od-

povědnosti. Tento problém není ani v jednotlivých kulturních oblastech 

stejně významný, poněvadţ jen evropský kulturní okruh i se svými úchyl-

kami (= USA & SSSR, pozn. DP) vyvinul největší míru úsilí o moc.  Ale 

právě tento evropský kulturní okruh – jen proto připomínáme prehistorii 

touhy po moci – v dlouhých stoletích  s t ř e d o v ě k u  trvale a pronikavě 

zformoval duši výchovou vědomí odpovědnosti za kaţdý jednotlivý čin 

v ţivotě. Kdyţ evropská kultura počátkem novověku vstoupila do údobí 

rychlé sekularizace své ţivotní formy, dědictví středověku bylo pro ni nejen 

pobídkou k odporu, ale také statkem nesmírné hodnoty. Kdo nemá v krvi 

evropský středověk nebo jej svévolně a úplně popřel, jako například ameri-

kanismus, nepochopí snad nikdy úplně, co znamená pro Evropana odpověd-

nost jednotlivce. Jiţ v okrajových částech Evropy, tak zejména směrem na 

východ, se toto dědictví rychle scvrkává, aţ v ruském prostoru jeho podstat-

né části chybějí (absence rytířstva!). Zde také není jiţ pozadím ţivota odpo-

vědnost jednotlivce, nýbrţ pospolitost (občina) všeho toho, „co má lidskou 

tvář“ – ličnost. 

Jestliţe v průběhu sekularizace Evropy odpovědnost jako protiváha úsilí o 

moc podléhala stále více rozkladu, bylo a zůstávalo přece hlavní starostí 

nositelů duchovních zbraní, vůdčích evropských duchů, posilovat a prohlu-

bovat pocit odpovědnosti. Nepotřebujeme ţádných historických přehledů 

k tomu, abychom si připomněli, ţe evropská duchovní historie je od středo-

věku prostoupena stále novými a aţ k nejkrvavějším utkáním a náboţen-

ským válkám se stupňujícími pokusy o nové pevné zakotvení vědomí odpo-

vědnosti a povinnosti k odpovědnosti v lidských srdcích. V reformaci a pro-

tireformaci, při budování absolutistických a parlamentních řádů, 

v uskutečňování etatistických i národních ideologií spolupůsobilo vţdy jako 
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jeden z rozhodujících základních motivů znovu a znovu vědomí toho, ţe 

život kultury v evropském smyslu je nezbytně vázán na součinnost moci 

a odpovědnosti. Teprve bolševismus a amerikanismus, kaţdý svým způ-

sobem, osvobodily nositele moci od odpovědnosti tím, ţe postavily fantom 

kolektivní odpovědnosti na místo pravé odpovědnosti jednotlivého nositele 

moci a právě tím razily cestu k zbídačení moci. 

Vidíme-li Říši v myšlení našich dnů jako mocnost odpovědnou za evropský 

pořádek, tu jiţ ve volbě slova „Ordnungsmacht“ je pro naše německé cítění 

obsaţeno spojení moci a odpovědnosti, a to vţdy poţadavek osobní odpo-

vědnosti za ţivotní řád mocenských oblastí. Je to, i kdyţ se to vţdy nechápe, 

bezpodmínečné následné působení a oţivení velké evropské kulturní tradice. 

Ať byly evropské kultury v jednotlivostech sebeodlišnější, podle národa, 

který byl jejich nositelem, a podle duchovní situace doby, v níţ vznikly, 

všechny jsou sdruženy v bezpodmínečné touze po duchovní tváři. Toto 

utváření však můţe, jako kaţdé pravé utváření vůbec, vzniknout pouze za 

součinnosti tlaku a protitlaku. Oba dynamické podněty musí být při tom 

v téţe rovině a oba musí působit zevnitř. Jestliţe vnitřnímu hladu člověka po 

moci dáme jen vnější závory tím, ţe ho zbavíme odpovědnosti, zůstává jako 

vnější protitlak pouze trest anebo likvidace člověka. Zevnitř však není ţád-

ného utváření, neboť proti hladu po moci se v jeho rovině nestaví nic, tento 

hlad se stává stále nenasytnějším a pokračuje neodvratně aţ k sebezničení. 

Kde však, a tím vstupuje do našeho zorného pole druhý základní rys ev-

ropské podstaty, působí vnitřní utváření, tam se vztáhnutí ruky po moci 

stává krokem do nebezpečného ţivota. Tam, kde evropské lidstvo vkročilo 

na tuto rovinu, stálo ve znamení zákona nebezpečného ţivota. „Periculose 

vivere“ se při tom týkalo nikoli nebezpečí vnějšího zániku, nýbrţ nebezpečí 

leţelo v otázce, zda vnitřní únosnost odpovídá vztáhnutí ruky po moci. U 

velkých politických postav evropských dějin lze často zjistit překročení hra-

nic vnitřní únosnosti. Kdeţto vnitřní únosnost Francie v jejím velkém století 

sahala daleko za její politické hranice a přinesla utváření evropského ţivota 

v nejširším okruhu, ztroskotalo úsilí velkého Evropana Napoleona o moc 

přece jen na tom, ţe podstata jeho národa, která vykrvácela v revoluci, ne-

byla uţ dost silná a dost únosná, aby převzala v plném rozsahu odpovědnost 

jako protiváhu moci. 

Pozorujeme-li evropské období ruské říše, je zvláštní, jak poevropštění rus-

ké vzdělanecké třídy v 19. století, které zůstalo jen v náběhu, vyvolávalo 

neodvratně touhu po vnitřní nebezpečnosti ţivota. Evropská vrstva, byť byla 

sebemenší, nenávidí nic tak jako lenivou pohodlnost ţivota do velké míry 

ještě neodpovědného. S panslavistickou ideologií moci – coţ je nakonec 

rusifikační úsilí ve velkém stylu – jde ruku v ruce vášnivé, často téměř do 

patologického tónu přecházející volání po nebezpečném a odpovědném 
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smělém činu (autor má bezpochyby namysli některé typy, které ve svém díle 

zachytil a dokreslil Dostojevskij, pozn. DP). 

Tato poslední skutečnost je tím zvláštnější, ţe u ruské vzdělanecké vrstvy je 

nutno konstatovat poevropštění převáţně v tomto jednom směru, kdeţto 

podstatné popudy rozhodně nepatří k uţšímu evropskému kulturnímu okru-

hu. „Nebezpečný ţivot“ je ţádán v evropském duchu, ale ve zvláštním roz-

poru to není duše jednotlivce, není to nositel zbraní ducha ani vynikající 

osobnost, kteří mají být odpovědnými nositeli odváţného činu, nýbrţ jde 

vţdy znovu o „jednotu všeho toho, co má lidskou tvář“, a pouzí zástupci 

tohoto kolektiva mají bojovat za důstojnost a uznání lidské existence. 

V této souvislosti vystupuje zřetelně třetí základní rys evropské podstaty. 

Falšujeme kaţdý ruský text, jestliţe při překladu (do němčiny) pouţíváme 

pojmu osobnosti. Jiţ v ruském okrajovém pásmu splývají úplně obrysy po-

řadí lidských veličin, které tak zvaný „evropský individualismus“ vypraco-

val v staletém zápasu. Idea pořadí lidských veličin, vyslovená naposled tak 

lapidárně Nietzschem, přestává být chápána uţ v pohraničním pásmu, poně-

vadţ chybí výchova k odpovědnosti, která vyznačovala náš středověk. Ale 

jen na tomto pozadí lze plně pochopit myšlenku osobnosti jako celkového 

evropského dědictví. 

Není třeba vysvětlovat, ţe nordicko-germánští nositelé evropské kultury byli 

zvlášť přístupní základům její podstaty a účastnili se jejího utváření. Pod-

statné je však vzhledem k nynějšímu ohroţení konstatovat, ţe alespoň jme-

nované rysy jsou vskutku základní rysy evropské kultury, které tvoří 

(mimo hranice času) společný kulturní motiv Evropy. Z těchto rysů jsme se 

pokusili vyvodit toto: 

I. Jako základ umožňující kulturní rozvoj vůbec: spojení úsilí o moc a od-

povědnost. 

II. Jako formu existence nositelů duchovních zbraní a tvůrčího hledání: 

smělý čin nebezpečného života. 

II. Jako vůdčí obraz procesu utváření duše: myšlenku osobnosti.  

Všechny tyto momenty směřují k jedné věci, k výstavbě hloubkových di-

menzí duševní existence. Evropa vytvořila na rozdíl od zdánlivých kultur 

bolševismu a amerikanismu pravou kulturu v dlouhém a těţkém zápasu 

z kořene, z něhoţ jedině a odedávna vyrůstaly silné kultury, totiţ 

z rozhodujícího prohloubení duševní oblasti proţitku. 

Kaţdá nová doba a s ní kaţdá nová duchovní situace klade zvláštní poţa-

davky na aktuální vytváření trvalých rysů (fyziognomie) evropské tváře. 

Absolutistický věk byl svým způsobem útokem na odpovědnost jako proti-

váhu moci, měšťanská epocha ohrožovala svým úsilím o jistotu základní 

zákon o nebezpečném životě, socialistická epocha obsahuje namnoze boj 

proti vůdčímu obrazu osobnosti. Evropa odpověděla vţdy jasně a jedno-
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značně v těch svých částech, které byly nejblíţe podstatnému obsahu evrop-

ské kultury. Absolutisté, Friedrich II. Pruský a Josef II. Rakouský, vypěsto-

vali v sobě a ve svých spolupracovnících myšlenku odpovědnosti k výši 

snad jedinečné. Na úsilí o jistotu v měšťanské epoše odpověděla výzva 

k národnímu ţivotu a odváţný čin národního boje na nejširší frontě. Socia-

listickému obratu proti osobnosti se dostalo odpovědi ve vytvoření nacio-

nálního socialismu a v jeho poţadavku obnovy pořadí lidských veličin (viz 

Nietzsche, výše). Současně však uskutečnil nacionální socialismus synté-

zu nosných základních rysů evropské podstaty tím, ţe se pokusil postavit 

na místo přeludu „kolektivní zodpovědnosti“, která hrozila rozbujením, 

znovu a důrazně osobní odpovědnost a burcoval k tvůrčímu a smělému ţi-

votnímu činu. Tím uvádíme heslovitě jen poslední fáze. Nepochybně je 

moţné vrátit se o staletí zpět a sledovat boj Evropy o nosné základní rysy 

její kultury proti dočasnému ohroţení vzhledem k zvláštní situaci doby. 

To, co se v amerikanismu a v bolševismu shluklo proti věčnému duchu Ev-

ropy, neútočí v jednom jediném bodě, nýbrţ obrací se vůbec proti celku, 

jehoţ konečnou fází v té či oné formě se domnívá nutně být. Poněvadţ zále-

ţí na tom, abychom zde viděli naprosto jasně, vytyčme jednotlivě pozice: 

proti základnímu zákonu spojení moci a odpovědnosti, tedy proti nutné zá-

sadě úcty k moci, hlásá bolševismus naprosté vymýcení kaţdé metafyzické 

odpovědnosti. Pouze k technickému pokroku a k idolu komunistického „ko-

nečného stadia lidstva“ zůstává zbytek odpovědnosti, který přece ještě po-

stačí, aby umoţnil duchovost ideje na nejzazších hranicích a zahalil nasaze-

ní pro tyto cíle posledním zbytkem úctyhodnosti. Ještě hůře je tomu 

s amerikanismem. Ten zná pouze odpovědnost k „prosperity“. To, čeho se 

při tom uţívá z metafyzických pojmů konfesního druhu, je, jak sami přizná-

vají, maskující názvosloví. Nejvyšší „prosperity“ je a zůstává měřítkem 

„boţího poţehnání“, a to určuje odpovědnost. 

Doktrína nebezpečného ţivota je v křiklavém rozporu se vším, co nabízejí 

amerikanismus a bolševismus, pokud jde o vyhlídky do budoucnosti. Ţivot 

prý podle obojí nauky bude jednou mít své hlavní kouzlo v tom, ţe kaţdý 

bude mít buď stejný podíl na blahobytu a poţitcích tohoto světa, nebo ţe 

kaţdý bude mít podle míry své obratnosti (čti: mazanosti) podíl na všeobec-

né „prosperity“. Poněvadţ se usiluje o stav stagnační sytosti a naplněnosti, 

nebude uţ podle učení obou zapotřebí skutečných formujících osobností a 

jejich působnosti. V tomto konečném stavu nositelé nových hodnot a no-

vých myšlenek nemohou uţ mít úkol. Musí být naopak co nejrychleji od-

straněni, aby nerušili všeobecný klid a pohodlí. 

Proti evropskému úsilí o prohloubení a v mnohé formě zvnitřnění ţivota 

stojí tu dvě různé nauky, ale obě směřují ke zploštění. Poněvadţ však plnost, 

vnitřní bohatost a hloubka osobnosti jsou měřítkem pro její pořadí, nemůţe 

uţ ani pro jednu z nich mít myšlenka pořadí veličin vůbec nějaký význam. 
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Také zde je třeba okamţik se zamyslit. Nepochybně se u bolševiků a Ame-

ričanů vyskytují krajní případy volání po prohloubení. Přihlédneme-li však 

blíţe, jde pravidelně o odpor proti nedbalostem v rovině čistě rozumové. 

Precizní mechanismus techniky ţádá racionálně precizní lidstvo. Tam, kde 

selţe, vznikají poruchy, které musí být odstraněny. Vyhledají se k tomu tu a 

tam z „evropské truhly“ etické ideály a poţadavky, ale míněno je pouze 

dosaţení racionálně účelné přesnosti v obsluhování aparatur. Zásadní nepo-

chopení kultury vykládané jako vědění a moţnost organizovat zabíjí poţa-

davek duševního ţivota v evropském smyslu, ale ovšem také ve smyslu 

všech ostatních vysokých kultur, které známe. Co zbude, je přímé spojení 

pudově řízeného ţivočišného ţivota s tenounkou vrstvou přehnané rozumo-

vosti. 

Toto lidství není ještě u našich nepřátel všude uskutečněno, ale podle jejich 

tendence je všude váţným cílem. Takové lidstvo je na jedné straně ochotno 

věřit ve vychvalovaný stav jako ve své štěstí a na druhé straně ve smyslu 

kulturního tvoření je úplně neplodné. Produktivní, utvářející oblasti dušev-

na, z nichţ vyrůstají kultury, jsou zde jako by vyoperovány. Rdousivý hmat, 

o němţ jsme mluvili, není ţádný vágní obraz. Tento výraz znamená zcela 

speciálně záměrné rdoušení té duševní oblasti, která jedině můţe být kultur-

ně tvůrčí. Ať se racionalizuje sovětsky podle litery dogmatu o dialektickém 

materialismu nebo amerikánsky podle schématu „prosperity“ jako absolut-

ního měřítka hodnot, v obou případech nezůstává ţádné místi pro hlubinné 

vrstvy člověka, které utvářely duchovní tvář Evropy.
5
 

Bezděčně zaměstnává člověka vţdy znovu otázka, jak vlastně vypadá du-

ševní svébytnost tohoto lidství, které je na jedné straně pěstováno bolševis-

mem a na druhé straně amerikanismem. Komunismus se zabývá záměrně 

tím, aby ve svých organizacích mládeţe vytvářel „nového člověka“. Jde se 

při tom velmi daleko. V jednotlivých případech byly před válkou 

v Sovětském svazu příleţitostně pro výchovu několika dětí, do jisté míry 

jako vzorné příklady, věnovány veliké prostředky a příleţitostně byly do-

konce pro 4 aţ 5 dětí na jednotlivých místech vypracovány zvláštní výchov-

né plány a vytvořeny školy. Ale také amerikanismus se svým způsobem 

velmi stará o výchovné moţnosti. V obou případech je úplně v popředí vý-

voj čisté intelektuality na jedné a vitálních tělesných sil na druhé straně. 

                                                           
5
 Pozn. DP > Dnes je jiţ toto lidství („řízeného ţivočišného ţivota s tenounkou vrstvou 

přehnané rozumovosti“) skutečností: nejostřeji se jeho obraz ztělesňuje v jedinci mastur-

bujícím u monitoru PC, ať uţ doslova nebo v hltavé laxnosti za jinými podmiňovanými  

„p®oţitky“. Kultura pak se nejlépe zračí, řečeno s Goethem, v umění, a „umění“, které toto 

lidství „provozuje“ pod heslem „také ty“ (U2) to potvrzuje: namísto jasných a pevných 

forem dominuje rozměklá beztvará kaše, jejíţ „pestrobarevnost“ se pozvolna slévá do neur-

čitelné hnědi. Taktéţ ze vzdělávání pro „prosperity“ se pevnost a jasnost vytratila, kdyţ uţ 

se vůbec mluví o étosu, tak ve smyslu tekutosti – typu flexibility, relativnosti, libovolné 

záměny „rolí“ apod. Rysy „evropské tváře“ ochabují, tmavnou a vodnatí či tuční snad v 

kaţdém ohledu, a to nejen pro „vnitřní zrak“. 
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Rozhodnou měrou však chybí mravní výchova dorostu. Hojnost pudových 

sil má být vitálním, masivním základním akordem, který činí ze zjemnělé 

myšlenkové schopnosti člověka nejhodnotnější nástroj. Jde tu ovšem o 

klam, mezi jiným pokud jde o kořeny hlubšího myšlenkového procesu, a 

nad to je tu i vůle klamat se, neboť myšlení má být povaţováno za čistou 

funkci tělesnosti bez podílu duše.
6
 

Vedlo by příliš daleko vysvětlovat v podrobnostech otázku obrazu člověka 

našich odpůrců, pro nějţ na obou stranách člověk-jednotlivec má téměř jen 

funkční hodnotu – lze jej tedy srovnat s nějakou hospodářskou jednotkou 

síly – a zabývat se zde problémem po stránce psychologické. Budiţ mi pou-

ze dovoleno poukázat na to, ţe v diskuzi posledních desetiletí německá psy-

chologie měla vţdy znovu důvod poukázat důrazně na to, ţe myšlení člově-

ka je velmi těsně spjato s jeho skutečnými city a s hloubkou jeho citu. Budiţ 

dále zdůrazněno, ţe svým způsobem výstiţná a správná psychologie onoho 

odpůrčího lidství byla vytvořena vídeňským ţidovským lékařem Sigmun-

dem Freudem (vl. jm. Šlomo Simcha). Kulturní Evropa se svého času prá-

vem zděsila, kdyţ Freud rozvíjel svou nauku, a instinktivně ţádala odmítnutí 

a omezení těchto myšlenkových pochodů. Co tu bylo rozvinuto, je psycho-

terapie lidství, u něhoţ duševní oblast v uţším smyslu zakrněla a byla přir-

doušena. Pudové energie brzděné vnějšími zábranami – tak vykládá tato 

nauka – jsou buď v příznivém případě sublimovány, to znamená, ţe se jich 

pouţije v oblasti myšlení, anebo vedou přímo k tvoření komplexů, které 

mohou být opět jen racionální cestou uvolněny a rozloţeny. 

Měli jsme jiţ dříve příleţitost
7
 poukázat na to, ţe pudové energie brzděné 

zvenčí nemusí naprosto nutně vést k sublimaci nebo k tvoření komplexů, 

nýbrţ ţe ve všech vysokých kulturách existoval odedávna proces přetváření 

takových energií v pravé duševní podnětné síly, ano ţe tento pochod pravé-

ho přetváření byl ţivotním prvkem všech kultur s opravdu pevnými kořeny 

(pravé úsilí o dosaţení vzoru). Přetváření se můţe však dít jen v hlubinách 

proţitku, ve stavu skutečného uchvácení, za značné účasti všech duševních 

potencí. K tomu je třeba utváření duševní oblasti a právě toto její utváření 

chybí u našich odpůrců hrozivou měrou a je přímo plánovitě znemoţňová-

no. 

Snad se pochybovačně namítne, ţe také u bolševiků byly přece silné snahy o 

vytvoření sovětské etiky. To je nepochybně správné, a přes to nás poučuje 

nejen statistika – která zvláště pro americkou mládeţ poskytuje katastrofální 

obraz (sovětská statistika je velmi nedokonalá po všech stránkách) – o nepa-

trném uţitkovém efektu těchto snah, nýbrţ především se při všech pokusech 

o zaloţení sovětské etiky
8
 nepodařilo vytvořit pocit odpovědnosti, který 

                                                           
6
 Srovnej teorie „reflexologů“ v SSSR! 

7
 Srovnej Rudolf Hippius Macht u. Grenzen des Vorbildes. 

8
 Srovnej pojednání o etických otázkách v úvodnících Pravdy, zejména v letech 1937- 38.  
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znamená více neţ úzkost před vnějšími nevýhodami nebo tresty. Tento stav 

lze lehce zakrýt klamným pouţíváním tradičních pojmů evropské etiky pro 

skutečnosti, které s těmito pojmy mají uţ sotva co společného. Vezměme 

jako jeden příklad za mnohé pojem hloubky. Stoupenci Freudovi, opírajíce 

se o něj, rozvinuli tak zvanou „hlubinnou psychologii“ Zde jsou tupá pudo-

vá hnutí člověka, která jsou nejtěsněji spojena se zvířeckostí, charakterizo-

vána jako hloubka, ačkoliv právě v této čistě přirozené oblasti se lidská 

hloubka v evropském smyslu jistě nevyskytuje (je to zřejmě charakteristický 

sklon Ţidů, aplikovat a manifestovat některé problémy vlastní rasy na cizí 

společnosti, v nichţ ţijí, pozn DP). Hloubka v evropském smyslu je hle-

dání a otázka o smyslu a úkolu osobního bytí, jakož i bytí pospolitosti. 

Hloubka je proţitek zodpovědnosti a závazku k rodině, k rodu a k národu. 

Není prostě ve vlastním smyslu hlubokého proţitku, který by nebyl spojen 

s rysy odpovědnosti a schopnosti být uctíván. To všechno jsou však přesně 

ty rysy, které s tím, co míní „hlubinná psychologie“, nemají společného ani 

to nejmenší. 

Bylo by moţné a snad nutné, přezkoumat celý arzenál nosných etických 

pojmů podobným způsobem, pokud jde o dvojí smysl vzniklý vývojem bol-

ševismu a amerikanismu. Výsledek tohoto zkoumání však jako základní rys 

vykáţe vţdy znovu stejnou skutkovou podstatu, kterou jsme ukázali 

v uvedeném příkladě, poněvadţ střed lidského bytí, s nímţ jsou v nutné spo-

jitosti všechny nosné etické kategorie v evropském smyslu, není uţ patrný a 

nerozvíjí se uţ, takţe pojmy, které ztratily obsah
9
, musí být uvedeny ve spo-

jitost se zbytky pudové dynamiky nebo rozumovosti. Kde se však dotkneme 

středu lidského bytí, kde jej zničíme nebo dále nerozvíjíme, tam byla polo-

ţena sekera na kořeny kaţdé pravé kultury (srov. heslo „germen“ in: G. 

Faye, Proč bojujeme, Orientace 2/09 s. 63 n., pozn. DP). 

Oswald Spengler chtěl odvodit zánik Západu kulturně morfologicky. Bádání 

dokázalo uţ velmi brzy a v následujících desetiletích čím dál tím zřetelněji, 

ţe jeho argumenty jsou neudrţitelné. Biologický výzkum ukázal s velikou 

přesností, ţe zhoršení kultury nastává pouze v případě neúčelného mí-

šení ras, ţe však, poněvadţ neexistuje dědičnost získaných vlastností, je 

únava a uvadání podstaty tím způsobem, jak jej vykládá Spengler, nemoţná. 

Historické bádání ukázalo v jednotlivostech nesprávnost jeho paralel. Vy-

vrátili jsme tedy spenglerovský pokus jak v celku, tak i v jednotlivých díl-

čích rysech a mohli bychom jeho obavy povaţovat za překonané. Spengler 

však jen myslil, ţe vidí ohnisko nebezpečí na místech, kde fakticky nebez-

                                                           
9
 Pozn. DP > Ono „vyprazdňování pojmů“ pokročilo pro autora zřejmě těţko představitel-

ným způsobem: tak máme „filozofii prodeje“, „mýtus celulitidy“, „hudební legendu“ (coţ 

můţe znamenat i sotva 5 let pějícího adolescenta), „módní ikony“, „dějiny kaţdodennosti“ 

a „orální historii“, předpony „mega“ a „hyper“ vyhrazené kdys boţstvům a hrdinům apli-

kované na poloţky drobné a ještě drobnější spotřeby (Mega akce! Fernet + Red Bull 2dl za 

29, -) apod. Je vůbec moţné ještě další „zmenšování“ (viz pozn. č. 3)? 
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pečí není, nebo kde je leda jen částečně (jako v otázce míšení ras). Vlastní 

ohnisko nebezpečí je ve zničení středu bytí, jehož podstatné rysy míní-

me, chceme-li ukázat duchovní tvář Evropy. 

Lidé s přesně stejnou duševní dědičnou výbavou mohou být někdy ve struk-

tuře vysoké kultury přivedeni k plnému rozvoji svého duševna, ale střed 

jejich bytí také můţe být ve světě výchovy a záţitku, který skutečnost du-

ševna odmítá a potírá, přiškrcen a zůstat nerozvinut. Největší hojnost vitál-

ních sil a nejbohatší vybavení silami rozumu a nadáním vytvářejí při nedo-

statku rozvoje středu bytí přece jen bytost hladovící po moci a důvtipnou 

až k mazanosti, která se žene kořistnicky životem, a přitom se přece pro 

praktickou nesplnitelnost všech choutek dostává do duševních kom-

plexů, a která, jsouc bičována tajemnou úzkostí ze ţivota, musí se stát tra-

gicky groteskní karikaturou lidské existenční formy.
10

 Celá démoničnost 

odduševnělého ţivota nutně propukne ve vnitřním osudu nositelů vysokého 

dědičného zaloţení, kterým bylo zabráněno v rozvinutí pravého středu bytí. 

Snad je třeba spatřovat rozhodující rozdíl mezi amerikanismem a bolše-

vismem v tom, ţe (jak se zdá), chtivost kořisti a hlad po moci stačí Ameri-

čanům jako motivace pro vybičování bojovných pudů. Stalin si počínal ji-

nak. Na rozdíl od vlastní bolševické nauky v okamţiku tvrdého tlaku ně-

mecké armády se rozpomněl na domov, ba dokonce na církev. Vesměs věci, 

které mají těsnou spojitost se středem bytí nebo tuto spojitost po staletí mě-

ly. Kaţdý ví, jistě v Sovětském svazu, ţe Stalin to nemůţe myslit s těmito 

věcmi váţně, ale duše ruského lidu ještě ţila a kaţdá výzva k ní musila být i 

při plném poznání její prolhanosti vyslyšena. Můţeme z toho odvodit jen to, 

ţe se ještě bolševismu nepodařilo provést svou výchovu úplně, a právě to 

bylo jeho záchranou. Ještě – tak můţeme dedukovat dál – jsou dány 

v celku ruského lidu předpoklady pro jeho konečné a úplné zahrnutí 

mezi nositele evropské kulturní myšlenky.
11

 

Mohli bychom to, co tu bylo vyloţeno, chápat jako druh obrany evropského 

iracionalismu a snad jako druh mysticismu. To by bylo však úplné zneuzná-

ní vlastních základů všech silných kultur. Tragická ironie je v tom, ţe kde-

koliv panství rozumu je úplně vybudováno a pyšně zúčtovává se všemi po-

věrami a rejdy démoničnosti, ţe kdekoliv toto panství chce ponechat 

v platnosti pouze naléhavé nutnosti myšlení, uskutečňuje se následkem 

strukturní podstaty duševna zvláštní démonizování ţivota jednotlivce. Vy-

loučíme-li střed bytí, není uţ v člověku místa, kde by se mohly zpracovávat 

pudové energie brzděné zvenčí. V člověku vyrůstá úzkost ze ţivota a vy-

                                                           
10

 Pozn. DP > Dokonalé naplnění této groteskní, pokroucené, pokřivené a slizké formy 

lidské existence bývá dokonce stavěno na piedestal (např. v „hnutí gayů a leseb”), zatímco 

nositelé „vysokého dědičného zaloţení” se v tomto prostředí takřka nutně situují (popř. jsou 

odsunuti) na okraj, popř. i za něj: stávají se marginály a extremisty. 
11

 Pozn. DP > To je také důvod, proč dnes mohou být paradoxně do Ruska promítány jisté 

naděje na záchranu zbytků evropské fyziognomie znetvořované vítězným amerikanismem.  
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růstá v něm pověra. I kdyţ se jí v periferních vrstvách svého rozumu posmí-

vá a odmítá ji, z temné úzkosti ze ţivota vystupuje v něm rostoucí nejisto-

ta, pokud jde o pozadí života. Relativně nejsilnější oddémoničtění lidské-

ho proţitku dokázaly vysoké světové kultury a podařilo se jim to 

v pomalém, staletí trvajícím budování středu bytí v člověku samotném – 

jeho duševní oblasti. V tomto procesu rozvoje se většinou dostaly ke slovu 

také četné mystické snahy, ale to záleţelo větším dílem na duševní substanci 

národů, které byly nositeli kultury. Čím lépe se podařilo rozvinout mimora-

cionální, ale jasný a v sobě upevněný střed bytí, tím silněji byla také ztlu-

mena mystika. Proţitek člověka, který skrze střed svého bytí je pevně spo-

jen s kořeny ţivota, je téměř prost démoničnosti, kdeţto všechny extrémní 

formy racionalizace propadají přes zcela odlišný vnější obraz démoničnosti 

velmi podobné té, jeţ se vyskytuje u nejranějších kulturních stupňů primi-

tivních národů, jimţ se shovívavě usmíváme. Pronásledují nás obrazy 

bůžků nebo mučí-li nás komplexy, není to z hlediska skutečnosti prožit-

ku jistě žádný velký rozdíl. 

Cesta našich odpůrců vede tedy jinak – viděno zvenčí a podle jejich vlastní 

teorie – ke stavu blaţenosti, ke konečnému stavu stejné spravedlnosti, stej-

ného mnoţství poţitků, vědění a moci, jednak – viděno niterně – vede stále 

hlouběji ke zničení středu bytí, ke zničení kultury a k panství vnitřní úzkos-

ti, úzkosti i z toho prý tak šťastného ţivota, o nějţ se usiluje.
12

 Toto poznání, 

třeba bylo sebesprávnější, bude však širokým masám sotva i jen přibliţně 

tak přístupné jako nauka o ukojení ţízně po vědění a touhy po moci. Před-

povídat nemá velký význam. Lidská povaha uţ je taková, ţe se špatné před-

povědi jen nerady poslouchají a většinou jsou přehlušovány iluzemi a nadě-

jemi. Prognóza je tedy sotva silným bojovým prostředkem, i kdyţ je proná-

šena hlasitě a zřetelně. 

Naším vlastním bojovým prostředkem je naproti tomu poznání věčné tváře 

evropské kultury, poţadující a vysvětlující odkaz na střed bytí, který jedině 

můţe postavit něco reálného a hmatatelného na místo hladu po moci a ţízně 

po vědění. Hlad a ţízeň jsou nepochybně mučivé stavy, které dovedou vybi-

čovat energii člověka. Co my naproti tomu musíme uplatňovat, je poznatek, 

ţe je naprosto nemoţno nasytit a posilnit se udaným způsobem. Kaţdý pro-

zatímní úspěch stupňuje pouze potřebu. Ale člověk můţe dospět ke klidu 

sám v sobě, a to je právě tajemství kaţdé vysoké kultury, dosaţení klidu, 

který nemá nic společného s líným pohodlím a se stagnací, jeţ charakterizu-

jí obrazy budoucnosti vytyčené našimi odpůrci. Dosaţení klidu, který je 

naplněn pohotovostí k tvůrčímu odváţnému činu, a přece v sobě nese úpl-

                                                           
12

 Pozn. DP > Poválečný existencialismus je výrazem této úzkosti, vzpoury mládeţe od 

beatniků po punkery jejím ţivelným odrazem. S koncem studené války jako kdyby se  

význam „revoluce” v Evropě omezil jen na zlevnění telefonního tarifu. Měla adaptace 

podmiňováním kdy větší dopad? 
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nou bezpečnost, kterou skýtá umění spočinout sám v sobě. Dosaţení klidu, 

osvobození všech produktivních moţností a schopností k tvůrčí práci o 

svém díle a na „svém pracovišti“ – podle slov Adolfa Hitlera. Dosaţení kli-

du, který neusiluje o ţádný konečný stav uzavřeného a dokonalého poznání, 

které můţe být jen dílčí, nýbrţ který cítí v sobě nutnost jít stále dál 

v bezmezném hledání, ale zároveň také nezbadatelné pokojně uctívat, jak 

učil Goethe.  

Přemýšlíme-li a píšeme-li o novém sociálním řádu a novém řádu národů 

v Evropě, tu musíme cítit a kaţdému to musí být krok za krokem pochopi-

telnější a jasnější, ţe v obojím hledáme řád tkvící ve středu bytí. Řád, který 

je právě charakterizován dynamickým, ale nenuceným ţivotem z hojnosti 

vlastních sil, z jejich nasazení a jejich ovládání. Kaţdému musí být jasné, ţe 

v tom hledáme nový a silný výraz věčných rysů evropské tváře a nalézáme 

jej. 

Myšlenka Říše je ve svém jádře zajištěním životního prostoru pro roz-

voj evropského lidství a jeho kulturního smýšlení.
13

 Nynější útok na du-

chovní tvář Evropy je svou podstatou nebezpečnější a smrtelnější neţ 

všechny útoky, které musila Evropa doposud prodělat. Logicky musí Říše 

být nositelem odporu. Odpor se však projevuje současně a stejnou vahou na 

dvou bojových liniích, z nichţ jedna slouţí k zajištění vnějšího ţivotního 

prostoru a druhá hájí vnitřní ţivotní prostor. V obou bojových liniích stojí 

často tytéţ osoby. Všechny mají nepopiratelné právo, aby se před jejich 

vnitřním zrakem duchovní tvář Evropy, za kterou bojují, jevila tak zřetelně, 

aby ji jasně viděly a mohly kaţdému ukázat. 

Dr. Rudolf Hippius, Duchovní tvář Evropy, Orbis, Praha 1945;  pro edici Fascikly redigo-

val K. Veliký, ilustrace na titulu: Bob Tringue (Notre Europe, č. 26, srpen 1980). 

________________________________________________________________________ 

O autorovi: Rudolf Hippius se narodil v Estonsku 10. 6. 1905 jako syn nadlesního a 

zahynul v květnu 1945 v Praze za neznámých okolností. Po přerušení studia teolo-

gie ve Vídni studoval filozofii v Dorpatu (Tartu), kde roku 1934 promoval. Byl 

členem německo-baltské strany Estonska, v letech 1931–1934  pracoval jako asis-

tent v psychologickém ústavu v Lipsku, v SA dosáhl hodnosti Obersturmführera. 

Od roku 1940 byl zaměstnán jako psycholog ve wehrmachtu, zároveň působil jako 

docent a vedoucí semináře pro psychologii a pedagogiku na Říšské univerzitě 

v Posenu (Poznaň). V prosinci 1942 se stal profesorem Katedry sociální a národní 

psychologie na Karlově univerzitě v Praze, společně s H. J. Beyerem se v rámci 

Nadace Reinharda Heydricha rozhodujícím způsobem podílel na návrzích koncepcí 

Evropy a účastnil se tzv. evropského semináře, který zasedal aţ do jara 1945. 

                                                           
13

 Pozn. DP > Z toho je patrné, ţe nynější islamizace a negroizace Evropy, a vůbec problém 

allogenní imigrace, je jiţ jen pozdním důsledkem vítězství bolševismu a amerikanismu v 

roce 1945, zatímco k rozvoji obou vydatně přispěla judaizace bílé „society” v průběhu 19. 

století. 


