
V závěru shrnuje dr. Beneš hlavní myšlenky svých předchozích úvah a vymezuje 
jak poslání vojáka ke státu, tak i náš poměr k armádě a všeobecné podmínky úspěchu 
a štěstí v životě soukromém a zvláště veřejném, jež zasluhují býti uvedeny doslovně. 
"Náš voják musí pomáhat vytvořit náln stát krásný, národ spokojený, pevný, silný, 
klidný, národ silné a pevné rozvahy, který se při každé maličkosti nerozčiluje, národ, 
jenž dovede žíti v klidu a v rozvážné toleranci se svými minoritami a jenž dovede rea
govati na vše důstojně, věcně a smí r o u. Musí vytvořit především armádu, která 
bude obrazem vnitřní síly, pevné rozvahy a spokojenosti všech vrstev občanstva, neboť 
nejvyšší síla moderní armády je její duch, její vůdčí idea, její mra v n í síl a" (str. 77). 

" 
Odrakouštit se v naší armádě a odrakouštit se v posuzování 

n a š e h o voj s k a v e vše c hna š i c h P o I i t i c k Ý c h k r u z í c h, v P o I i-
ťi c ký c h str a n ách, v par 1 a m e n t u i v ž i v o tě o b č a n s k é m, mít i 
k něm u lep š í, pří měj š í, s r d e č něj š í a ž i věJ š í v z tah - t oje j e
den z velikých našich úkolů" (str. 78). "život je a zůstane boj: dovést se 
čestně probít, nikdy nezoufat, mít zdravý životní optimismus - to je první záruka život
ního štěstí a úspěchu. Dělat své věci pořádně. V době vědy a racionalisujících strojů 
jen takový precisní pracovník může míti úspěch. Pro inteligenty: prohloubit se v spe
cialistu v něčem ze svého širšího oboru. Ubránit se tím povrchnosti. Práci měnit po
nenáhlu ve smyslu těchto zásad v tvoření a tím v radost; v tom je klíč k štěstí na světě 
vůbec. Dělat svou práci vždy s vědomím odpovědnosti, přijmout odpovědnost otevřeně, 
přímo, poctivě. Tím vším vytvářet se v harmonického, vyrovnaného člověka, v moder
ního člověka synthese srdce i rozumu. Pro nás Čechoslováky to pak znamená vyjít ze 
staré otročiny a provinvialismu, být Evropany a být skutečně tím, co Francouzi jme
nují "citoyens du monde": být dobrými Čechy, Čechoslováky a při tom dobrými lidmi. 
Úspěch, konečný úspěch, může přijít jen tam, kde vládne čestnost, poctivost, pravdi
vost; ale to neznamená, že pravda vítězí sama. Heslo "pravda vítězí" znamená, že pro 
pravdu jest nám ve smyslu hesla Husova pracovat, jí pomáhat, za ni vždy a ' bez únavy 
bojovat -" (str. 80). A. Klimt. 
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