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Přítomnosti
1.

BŘEZNA 1945

Emanuel V a j t au er:
Hlubina bezpečnosti

(K šestému výročí Protektorátu.)

ne 15. března máme opětně výročí moudrého činu
1 ) našeho pana státního presidenta.

Ah, jaképak výročí! řekne tentokráte leckterý chyt
rák. Začíná podle něho osvobozování. Beneš už odejel,
aby se ujal vlády na osvobozené části Slovenska.

Osvobozování tedy? Je to snad to, éo jsme poznali
dne 14. února, kdy na sta výbušných a zápalných
pum na obytné budovy, nemocnice a kostely zničilo
mnoho českých životů, mnoho těžce nastřádaného ma
jetku a mnoho nenahraditelných kulturních památek v
Pŕazeľ^A to byl jen jeden článek řetězu ničení, jenž je
vyznačen jmény: Pardubice, Brno, Moravská Ostrava a
jiné.

Máme jednu zemi, nám kdysi velmi blízkou, která je
»nejlepším ukazovatelem, jak takové »osvobození« nako

nec vypadá. Je to Francie.
Co stálo Francii »osvobození«?
120.000 civilních osob, zabitých při náletech Anglo-

Američanů.
Jeden milion osob bez bytu.
Dva miliony ztroskotanců, kteří nezbytně potřebují

šaty, léky a potraviny, jež si sami opatřit nemohou.
800.000 domů, postižených nálety. Z toho 140.000 ne

může už nikdy býti opraveno.
Několik měst dokonale zničených, jako Saint-Lo, Le

Havre atd.
Toto »osvobození« stálo víc, než celé čtyři roky vál

ky v minulé válce světové, ač se tato vedla ponejvíce
na území francouzském. Tehdy bylo postiženo 13 depar
tementů, tentokráte byly postiženy okresy všechny, stej
ně na jihu jako na severu, na východě jako na západě.
V roce 1918 škody se počítaly na 78 miliard zlatých
franků, tentokráte dosahují výše 3000 miliard.

tomu přistupuje zničení dopravní sítě vodní a že
lezniční. V roce 1939 měla Francie 16.000 lokomotiv a
19 dílen na opravu lokomotiv. Po »osvobození« zůstalo
jí 3000 lokomotiv a 4 dílny.

V roce 1939 bylo na francouzských řekách 15.000 do-'
právních lodí. Zůstalo z nich 5.500.

V roce 1939 měla Francie 500.000 nákladních aut. Po
osvobození zůstalo jich 169.000.

To všechno jsou číslice, které přednesl veřejnosti mi
nistr obnovy Raoul Dautry.

Ale ještě ani ty nevyjadřují skutečný stav »osvobo
zené« Francie, jak ukazuje řeč ministra národního hos
podářství Mendes France, který prohlásil mimb jiné:
Připomínám příběh spáče, který se probudí za sto let a
objeví, že všechno kolem něho se radikálně změnilo. Je
překvapen zázračným pokrokem ve všech oborech a
změnou v myslích lidí. To, co se stalo ve Francii, je pra
vým opakem tohoto příběhu. Francie se pojednou pro
budila, sražena o sto let nazpět.

A ministr to dokazuje těmito číslicemi:
Počet vagonů, které máme disposici, představuje 30

procent toho, co jsme měli dříve. Odpovídá to roční do-
právě 26 milionů tun zboží, to je právě tolik, kolik by
lo dosaženo v roce 1860.

Výroba ocele činí dnes desítinu výroby předválečné,
čili zase jen tolik, kolik Francie vyrobila v roce 1860.

Tolik tedy těm nedočkavcům, kteří myslí, že hodina
»osvobození« udeřila. Kdyby měla skutečně udeřit, pak

mohou říci s filosofem: incipit tragedia. Začíná se tra
gedie českého národa.

A český národ nemá jako Francouzi přes 40 milionů
obyvatel, aby i tak těžkou pohromu nakonec přežil.

Francie nenašla svého dr. Háchu dříve, než vstoupila
do války. Ke všem těm škodám a utrpením, které jsme
v předcházejících řádcích vypočítali, přistupují ještě u
Francouzů ztráty na životech, které způsobilo lehko
myslné vyhlášení války Německu. Frontová válka pohl
tila 300.000 životů, 700.000 vojáků a civilistů bylo při
ní zraněno a v celku národ byl za léta od 1940 ochuzen
0 jeden milion občanů, kteří v bouřích těch dob zmizeli.

Naproti tomu moudrým činem presidenta dr. Háchy
náš národ dovedl se za léta Protektorátu přes válečná
omezení rozmnožit téměř o 200.000 nových občanů.

Všechny tyto číslice mluví samy za sebe.
Ukazují, že náš národ šel až dosud cestou rozumnou.
Jediné ztráty, které národ pocítil, byly ztráty, způ

sobené »osvoboditeli«, ať už v podobě atentátníků, spuš
těných z letadel, nebo sabotérů-parašutistů, nebo v po
době pum, kterými nás »přátelé« osvobozují od majetku
1 životů.

Gangsteři, střílející do našich školních dětí, do děl
níků pokojně jdoucích do práce nebo do sedláků, ob
starávajících své pole, ukazují našim lidem, s jakými
pocity lásky přicházejí nám »osvoboditelé ze Západu«.
Sověty, které hned v prvních týdnech obsazení Podkar
patské Rusi inscenují demonstrace, jež žádají připojení
sovětské Ukrajině, a na slovenské části podněcují dav,
aby křičel: Pryč s Benešem, my chceme Stalina! <jsou
malým, ale výmluvným náznakem, co by zbylo z »Čes
koslovenska«, kdyby do něho přišli bolševici.

Co je pro bolševiky národ? Mitin, bývalý president
komunistické Akademie, prohlašuje ve Velké sovětské
encyklopedii, která vychází v Moskvě, že pro bolševika
každý národ je zjevem rychle přechodným. Každý ná
rod musí prý historicky zemříti, čím rychleji, tím lépe.
Každé národní hnutí je již svou přirozeností buržoasní
a proto je protibolševické. Bolševismus spatřuje svůj
úkol v tom, aby pomohl každému národu co nejrychleji
ukončit proces isolované národní existence a rozplynutí
ve Svazu socialistických republik.

Jak si tento rychlý proces ukončení národní existen
ce bolševici představují v praksi, ukazuje příklad ze
»slovanského« Bulharska. Nejprve popravit inteligenci
politickou, pak inteligenci národa vůbec a pak to, co
zůstane, bude jen stádo ovcí, s kterým se dá provádět
jakýkoli bolševický experiment.

»Je naší povinností,« — prohlásil někdejší diplomatic
ký zástupce Sovětů v býv. Československu Alexandrov-
ský, »abychom jako za doby Leninovy vydráždili do nej-
vyšší míry vzteklost sovětských mas a dali jim nový směr.
Tuto vzteklost musíme obrátit proti hlavám evropských
buržoů a měšťáků. Jsme povinni vyzývati dav, aby pro
léval krev a aby se toho nebál.«

A na adresu komunistů, kteří by chtěli být opravdu
národní, jak tomu na oko radí Stalin z důvodů diplo
matických, Manuilský, dosavadní sekretář »rozpuštěné«
komunistické Internationály, říká důrazně: »Nejrozhod
nějším způsobem je nutno potlačovati to mínění, které
se nyní leckde objevuje na evropské revoluční perife
rii: u nás v Evropě to všechno bude jinak. Je nutno všem
lidem v Evropě natloukati do hlavy především tuto zá
sadu: Všechno bude tak, jako je to v Sovětském svazu,
a nikoli jinak. Prašivé ovce, které mečí o nacionálních
komunismech, musíme vyhnati ven ze stáda.«

Taková je skutečnost, která se na nás valí z Vý-

7 — 81



Prítomnosť

chodu i ze Západu.V jejím ohni by teprve poznalnáš
člověk,že to, co nám pripravil dr. Háchadne 15.března
1939,byla poklidnáidyla, spočinutív bezpečnosti,život
v dlaniboží,hlubinaklidu,kterou čeřily jen vlnky,zlo
myslnýmizahraničnímivětry vyvolávané.

To'vše si uvědomujemednes,kdy tragedie svým za
rudlým pohledem.se dívá nám přes plot.

Bože,pomoznám i nadále od našich »přátel«, od
»osvoboditelů«!Od všech ostatních nesnází si pomů
žeme sami.

fronty
Emanuel Moravec :

Šest měsíců a šest týdnů

T>ylo by bláhové,kdybychomsi neuvědomovaliváž-
13 nost situace. Nepřítel nestojí pouze na sever od

Moravské Ostravy, nýbrž také na sever od Gablonz.
Přírodní mocný val, představovaný Krkonoši, Orlic
kými horami a Jeseníky, stal se týlovou obrannou ča
rou, která, díky Bohu, byla včas na přivítání nepřítele
připravena.

Je pochopitelné,že našinec se táže, co bude dále.
Odpověď je jediná. Bude se bojovat a znovu a znovu
bojovat, až nepřítel přijde názoru, že plná porážka
Říše by byla tak nákladným podnikem, že případné
vítězství by se nikáy už nerentovalo, že by to bylo ví
tězství Pyrrhovo. Jsou pochopitelnéotázky po nových
zbraních, po tom, jak budeme dále žít na zmenšeném
území, které přijalo statisíce uprchlíků. Nepřítel ob-
sadif průmyslovou oblast hornoslezskou,a pokračuje
v divokých a zhovadilých náletech proti německým
městům, ani Prahu neušetřil. Bolest a utrpení se stup
ňují, ale s nimi roste vůle dalšímu od
poru. Německá lidobrana improvisuje z měst pev
nosti a bije se do posledníhovydechnutí.

My nemůžeme ani zhruba vypočítat, co vše snesl
v této válce veliký německý národ, ve válce, která je
už o plných 15 měsíců delší než prvá válka světová.
Nepřítel ve své nenávisti netuší, ja
ký lid pod svými nelidskými údery ve
středníEvropěvykováváavychovává.
Hrozit může jak chce. Nacionálně-socialistickárevo
luce nepovolí.Letecký teror, doplňovanýtěmi nejdivo
čejšími ofensivami, nic nezmění na skutečnosti, že
Němci jsou nejpočetnějším národem evropským a že
je jich více než Francouzů a Angličanůdohromady.

Nepřítel chce bojovat, ale má obtíže. Mrtvého ma
teriálu má přebytek, ale něcojiného je se živýmilidmi.
V Kanadě se pořádají ve velkém honičky na vojenské
desertéry. Ve Francii američtí desertéři ohrožují dnes
týl fronty více než němečtí letci, ač to zní nepochopi
telně. Ano. Turecko vyhlásilo Říši a Japonsku válku.
Ale proč? Poněvadž se bálo, že mu válku vyhlásí Sta
lin, aby mohl násilně obsadit Dardanely a Carihrad
s Bosporem.SpojencinemůžeStalin, alespoňprozatím,
něco podobnéhovyvést.Churchill naléhavěprosil Tur
ky, aby byli rozumní a vyhlásili válku Němcům a Ja
poncům,nebo že se tu za nic neručí. Už skutečnost, že
Turecko vstoupilo do válečného stavu jak s Říší, tak
s Japonskem, prozrazuje, že se řídí plněpokyny jediné
svého anglického poručníka, který se jim zdá lepším
než sovětský otčím. Anglie celé XIX. století byla nej-

zuřivějšim obráncem zaostalého Turecka. Britská de
mokracie hájila přec až do posledkai krvavého despo
tu, sultána Abdula Hamida, poněvadž věděla, že na
rozpadnutí Turecka především vydě
lá Rusko.

Středomoří je britskou magistrálou do Indie.V této
válce se Anglii podařilo ve Středozemnímmoři rázem
zničit dvě veliká válečná loďstva: francouzské a ital
ské. Angličanéjsou pány všech stredomorských ostro
vů, vyjma těch, které mají dnes německé posádky.
Turecko jako neutrál představovalo třtinu větrem se
klátící. Turecko jako spojenec Anglie znamená vý
znamnou protisovětskou hodnotu ve Středomoří. Do
čkáme se chvíle, kdy britské válečné lodi zakotví ve
Zlatém rohu jako ve spojeneckém přístavu. Odtud
ucpou každý námořní provoz úžinami, který nebude
Anglii po chuti.

„Spojenci“ pospíchají

Nadpis této úvahy zněl však jinak. Před půl rokem
nepřítel zahájil rázem dvěvelikéofensivy.Jédnu proti
Cáchám a druhou na Filipinském souostroví. Před
půl rokem Říši zradily Rumunsko (24. VTH.),Bulhar
sko (1. IX.) a Finsko (3. IX.). Sověty začaly obsazo
vat Balkán společně s Anglíčäňý. Krajní křídla vý
chodní fronty byla v pohybu. V říjnu pokusil se o zra
du Říše Horthy, zemský správce Maďarska. Bolševici
marně útočili proti VýchodnímuPrusku. Před půl ro
kem se válka přiblížila říšským hranicím jak na zá
padě, tak na východě. Půl roku je dloúhá doba. Od
veliké květnové ofensivy v Itálií uplynulo zatím 10
měsíců, od invase v Normandii 8 měsíců.Američtí ge
nerálové vzdali se už předpovědí k̂dy v Evropě válku
skončí.

Na Dálném Východě soustředili Anglo-Američané
mohutné válečné loďstvo a přikročili ofensivě, kte
rou se pokoušívzít od východua od západu do kleští
japonské pozemní a námořní spoje mezi mateřskou
zemí, Holandskou Indií a Malajskem. Boj o Filipíny
není stále ještě skončen, ač trvá půl roku. Stejně ne
bylo docílenov Birmě nějakých rozhodujícíchvýsled
ků, kde vedle jednotek britsko-indických jsou zasa
zeny divise čunkingské a severoamerické. Cílem spo
jenecké ofensivy v Birmě je vedle snahy získat toto
území zpět britskému impériu, obnovení pozemního
spojení s čunkingskouČínou a tím posíleníČankajška
materiálem jak proti Japonsku, tak proti Sovětskému
svazu. Stará birmská silnicez Rangúnu do Cunkingu
je však stále ještě v japonských ruköu. Poslední při
stání amerických vojsk na Simém ostrově v Bonin-
ském, lépe Vulkánském souostroví a na ostrově Ivo-
šima v přímém sousedství japonské mateřské země
prozrazují, že Američanéhodlají co nejrychleji přivést
Japonsko do stavu, ve kterém by se dalo vyjednávat
o skoncováníválky. Sirný ostrov je vzdálen od Tokia
1300 km a ostrov Ivošima přes 1000km. Letecká zá
kladna, kterou Američané vybudovalis velikoupečli
vostí na ostrově Saipanu (v souostroví Marian), od
kud je 2300 km nad Tokio, selhala jako základna pro
bombardovacíleteckénadpevnosti.Proto posledníúto
ky proti janonskémuhlavnímu městu byly podniknuty
z letadlových lodí.

Podíváme-li se na globus, spojenci jsou na všech
frontách v útoku — pospíchají. Snojené státy
nemohou riskovat a odkládat válku na Dálném Vý
chodě, až bude skoncována válka v Evropě. Podle
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Clausewitzeobrana je silnější formou boje, ale s pa
sivním výsledkem, nedává rozhodnutí. Vystačí se při
ní se slabšímisilami. Už v prvé světové válce se uká
zalo, že v dobře organisované obraně lze čelit s úspě
chem 100%převaze nepřítele. Ríše společně s Japon
skem se spokojujeuž po dva roky obranou. Stoupenci
Ríše se někdy rozčilenědotazují: Proč to Japonsko nic
nedělá? Ve skutečnosti dělá více, než je na prvý po
hled patrno. Japonsko poutá dnes polovinusil britsko-
amerických na souši, čtyři pětiny sil britsko-americ-
kých na moři. Japonsko, jako spojenecRíše, se zaslou
žilo o to, že Anglo-Američanénemají potřebný do
pravní lodní prostor pro evropské operace vojensko-
politické. Japonsko váže třetinu anglo-americkéhole
tectva. Kdyby nebylo Japonska, pozemní jednotky
anglo-americkéby byly v Evropě zdvojnásobenya le
tectvo angloamerickézesílenonejméně o 50%.

Čestný a slavný boj Němců.

Je to těžký boj a proto čestný, slavný. Němci mo
hou mít sebe více drobných, v podstatě nepochopitel
ných, snad podivínskýchvlastností, ale oni se bijí za
poctivou věc. Nejde jen o ně. Na jejich bedra se zří
tila otázka budoucnosti celé nesovětské Evropy. Zná
me dobře, co se vykládá u českých stolů, pokrytých
vepřovou na černo a mělnickým, které šlo ke konsu-
mentu velmi bludnou poutí, ještě černější než ta ve
přová. Uzlovatější důtky z písma by na to nestačily.
Šest týdnů útočí od východu sovětský přízrak. Získal
mnoho území. Vnikl do německých východních pro-
storů. Stojí na Odře na severu a překročil Odru na
jihu. Po šesti týdnech musí si odpočinout,popadnout
dech, vybudovat spojení do týlu. Příznačné je, že so
větskému velení se nepodařilo dosáhnout ústí Odry
z-východua ústí Visly ze západu. Nelikvidovalotaké
německou frontu v Kuronsku. Německé válečné loď
stvo brání bolševikůmv dalším postupu podél baltic
kého pobřeží.Sovětskéválečné loďstvo v Baltu se do
sud neodvážilovyplout, aby svedlo rozhodnou bitvu
s německým válečným loďstvem. Proto německé se
verní křídlo, sahající až do Kuronska, představuje to,
čemu se v odbornémluvěoperační říká bočné po
stavení ofensivní obrany. Obrana Berlína
nestojí na Odře,nýbrž meziOdroua Dvinou.Proto so
větské velení snaží se rozšířit svá předmostí na západ
od Odry, aby se na střední Odře mohlo udržet. Co
představuje pro sovětský klín, jehož vrchol je u Kii-
strinu, baltický břeh po Dvinu, to z druhé strany zna
menají vojenské otazníky, jež jsou kryty Sudety, Bes
kydami a Slovenským středohořím. V Ríši se hovoří
o přípravě rozhodné bitvy na východě.Do těchto pří
prav snaží sě zasáhnout Anglo-Američanéod západu
se svou novou velikou ofensivou.Italské bojiště stalo
se zcelapodružným.

Na Dálném Východěje příznačné, jak odvážně se
americko-britské válečné loďstvo přiblížilo břehům
Japonska. Roosevelt chce totiž svést co nejdříve roz
hodnou bitvu s Japonskem na moři, která by mohla
v několika hodinách zcela zvrátit strategickou situaci
na Dálném Východě. Domnívá se, že má zajištěnu
zničujícípřevahu nad japonským válečnýmloďstvem.
Japonský hlavní stan však otálí s takovým rozhodují
címstřetnutím. Proto raději trpí určité nepříjemnosti,
na které však Anglo-Američané doplácejí těžkými
ztrátami vojenskými. To zlobí Roosevelta, který ne
mohl se Stalinem ujednat žádné levnéspojenectvípro
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kou Biitannii, Francii, carské Rusko a savojskou Itálii, usku-
lečnil dílo zhouby v těle tohoto obrovského a kdysi tak
-velmi mocného Osmanského imperia. Ülok na Osmanskou
ííši byl veden zrovna tak ze zahraničí jako z vlastních řad
Turků, kteří podlehli různým zednářským západnickým vli
vům a pod účinkem těchto jedů podrývali sami ve svém
vlastním státě moci islamského chalifa a tureckého sultána.
Je sice nespomo, že Turecko v tehdejší formě se snažilo po
někud odnárodňovat zejména arabský živel tím, že mu vnu
covalo úřední, školní a společenskou řeč turečtinu, ale přes
to zachovávalo arabský ráz islamu, neboř se nikdy neodvá
žilo překládat islamské svaté písmo —korán do svého ja
zyka. Politika Vysoké Porty správně vystihovala, že pro
největší část Arabů je náboženství a národnost jedním a
týmž pojmem a že tedy prosazováním turečtiny v určité
části veřejného života, s opominutím ovšem náboženství,
nenaráží na žádný velký a uvědomělý odpor.

Jak se Anglie zmocňovala Blízkého
V ý ch o d u

Na spory určitých arabských kmenů s Osmanskou říší
nelze nikdy hledět jako na boj za osvobození Arabů z ně
jakého tureckého jha. Tyto pokusy, ať již šlo o Egypt anebo
Jemen, anebo konečně o samotný El Hedžas, pramenily
z docela jiných důvodů a ponejvíce mohly by se odůvod
ňovat jako dobrodružná politika různých arabských knížat
anebo i tureckých guvernérů, která nebyla nikdy chápána
ani jejich vlastním prostředím. Boj Arabů proti Osmanskému
impériu byl vlastně podnícen a vyšel z popudu evropských
států a Velké Britannie. Původně různé evropské státy za
krývaly svoji touhu na rozleptání Osmanského imperia
maskou ochrany různých křesťanských kmenů, žijících na
Blízkém Východě, avšák později bylo jasno, že tímto způso
bem si nezískají naprosto žádných sympatií a že se ve svém
náporu na Blízký Východ nebudou moci opřít ani o vlastní
obyvatele arabského životního prostoru křesťanského vyzná
ní. Proto Velká Britannie, jako první západní velmoc, po
pouzela Araby proti Osmanskému impériu s vyhlídkou na
samostatný —ať již jednotný anebo federatívni arabský stát
s vlastním vládcem a chalifem, tedy o jakousi restauraci
starobylého arabského chalifátu. Tento plán Velké Britannie
sliboval být úspěšným, i když při samém jeho počátku ho
chtěla realisovat právě ona arabská knížata, která měla jen
náboženské a nikoli národnostní cítění.

Záhy stala se otázka zřízení samostatného anebo samo
statných arabských států, nezávislých ani na Turecku, ani
na komkoliv jiném, velice vitální a populární a pronikala
jako lavina do všech vrstev arabského národa, zejména
do těch, které pojednou pociťovaly tíži turecké nadvlády,
ještě zesilovaná bez rozkazů ze Stambulu (dnešní Istanbul)
různými místodržiteli, tehdy již vnitřně velmi slabé Osman-
ské říše. Za této situace zastihla prvá světová válka Blíz
ký Východ. Velká Britannie pochopila zcela správně,
že nyní nastává její okamžik, na který tak toužebně
již dlouho čekala. Její touha po zmocnění se Blízkého
Východu přirozeně vyvrcholila skutečností, že na růz
ných místech arabského životního prostoru byl nalezen
petrolej, jehož přivlastnění by ještě daleko zvýšilo význam
a moc Britského imperia. Ovšem že nebyla to jen Velká
Britannie, která usilovala o podrobení Blízkého Východu
pod jakoukoli formou, ale že i jiné evropské státy, mezi ni
miž v prvé řadě byla Francie, se snažily nezůstat pozadu za
britskou imperialistickou politikou a za jejím tažením proti
Osmanskému impériu.

Velká Britannie nesla jen velmi nelibě tyto snahy dru
hých evropských imperialistů již ve jménu svého prvenství
v tomto tažení. Ovšem Francouzi ještě před světovou válkou
vytahovali na světlo denní zejména svoji spoluúčast v kří
žových válkách, na něž musíme hledět jako na prvý pokus
evropských imperialistů, zmocnit se Blízkého Východu. Svě
tová válka 'byla oním okamžikem, kdy bylo možno realiso-
val podrobení si arabského životního prostoru, zejména na
esijské půdě. O vlastní realisaci má přirozeně největší „zá
sluhu" sama Anglie. Jejím velmi schopným ® dobře vy

školeným vyjednavačům a to zejména pověstnému Lawren-
covi se konečně podařilo, že si zajistil pro domnělý arabský
nacionálni boj, ale ve skutečnosti pro boj za britské zájmy,
jednoho z arabských knížat, který měl jak svým původem,
tak i svým životem velký vliv a význam pro všechny arab
ské kmeny. Tímto mužem byl osmanský guvernér a mecký
šerif Husejn, pocházející z jednoho z nejstarších arabských
ušlechtilých rodů, který ovšem sám se zmocnil velké části
Arabského poloostrova násilím a zradou na rodině Saudské,
kterou vypudil za pomocí rodu Rašidů z rodného Nedždu.

Jako téměř vždy pomohla si i zde Anglie falešnou, ale
u velké části Arabů velmi působivou propagandou, obviňu
jíc islamského chalifa a tureckého sultána ze skutků, které
byly v příkrém rozporu s poctivou představou o nejvyšším
světském pánu islamu. Velká Britannie tehdy nešetřila sli
by, aby se jí podařilo vyvolat paradoxní džihád (svátou
válku) moslimů proti moslimům. A nejenom to, ale válku
moslimů proti jejich hlavě. Ústy několika vyjednavačů a
anglických státníků slíbila tehdy Velká Britannie šerifu
Husajnovi, že po vítězném skončení války zřídí čtyři samo
statné arabské státy, na jejichž trůn dosadí všechny čtyři
syny šerifa Husejna. V El Hedžasu měl být králem nej
starší syn šerifův Ali ibn Husejn. Pánem Palestiny i se Za
jordáním, které tehdy ještě bylo věcí neznámou v názvu
i ve významu, měl se stát Abdallah ibn Husejn. Pánem Sýrie
měl být pozdější prvý irácký král Fejsal ibn Husejn e ko
nečně pánem Iráku nejmladší syn Sajd.

Jako vždy, Anglie nešetřila sliby. Sliby), které nikdy
nemínila splnit. Za zády šerifa Husejna sjednala smlouvu
s Francií, která tehdy byla jejím největším spojencem
v prvé světové válce a která také nejvíce obětovala pro
tehdejší boj proti centrálním mocnostem, f. zv. smlouvu
Sykes-Picotovu, podle které Francie se měla stát nejenom
pánem Sýrie, ale dokonce i určité části Iráku, přirozeně
ovšem s percentuálním podílem na iráckém petroleji. Fran
cie sice se doslechla o smlouvě, uzavřené Anglií se šerifem
Husejnem, avšak počítala s tím, že Anglie ji neoklame.
Stejné smýšlení měl i šerif Husejn ve chvíli, kdy se do
zvěděl o smlouvě brilsko-francouzšké. Aby však nebyli jen
pouzí dva oklamaní, slíbila Velká Britannie velmi ochotně
ještě i Palestinu Židům.

Jak dopadla skutečnost po prvé světové válce, je kaž
dému velmi dobře známo. Velká Britannie zajistila si dva
otevřené mandáty a sice Irák a Palestinu a jeden mandát
skrytý —Zajordání. Francie poté, když vyhnala z Damašku
několikadenního krále Fejsala ibn Husejna, zmocnila se nad
vlády v Sýrii, která byla „sankcionována" Ženevskou ligou
jako mandát „Společnosti národů" a Francie převzala úlohu
mandatora. Tedy všechny tři strany byly ošizeny Anglií.
Starý šerif Husejn zemřel v britské internaci na ostrově
Cypru a jeho synové dostali z vůle Anglie pouze dva .arab
ské „trůny". Fejsal ibn Husejn Irak a Abdallah ibn Husejn
neplodnou, kamenitou a písčitou Transjordanii. Francie do
stala sice Sýrii, ovšem bez oněch slíbených částí Iráku a dlou
hou dobu také bez podílu na iráckém petroleji. Židé nedo
stali svůj židovský stát v arabské zemi, nýbrž byli uznáni
pouze jako „druhá" palestinská národnost a byla jim po
volena silná emigrace do země cestou legální a trpěna
taktéž velmi silná a mnohdy i silnější emigrace cestou ne
legální.

Revoluční kvas mezi Araby

S tímto řešením ovšem se nikdo neuspokojil, ba ani ne
samotná Anglie. Krátce po skončení první světové války
bylo jasno, že arabské vlastenectví, jehož probuzení vlast
ně Velká Britannie spoluúčinkovala, již nikdo nezastaví.
Nejprve propukly bouře v Palestině, která se přirozeně ne
mohla spokojit s tím, že nové a nové zástupy lačných Židů,
kapitálově a i jinak mocných válečnými zisky v Evropě
a Americe, podporovaných mocnými, bohatými a vlivnými
Židy Londýna, Paříže a New Yorku, se hrnou do země a
zemi vykrádají, neštítíce se používat i těch nejodpornějších
a nejpodlejších způsobů, aby se zmocnili palestinské půdy,
která po dva tisíce let byla majetkem Arabů.

Několik let po skončení války vzplála obrovská revolu-
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ce v Syrii, která nechtěla a nemohla souhlasit s francouz
ským vyděračským mandátem, který se snažil syrský kmen
Arabů zproleíarisovaí a „pofrancouzštií" zrovna tak, jak se
to Francii podařilo s arabským kmenem v Alžíru. Francie
sice se snažila rozleptal arabský národ v Syrii nejpustšími
politickými štvanicemi, zakládáním desítek různých politic
kých stran bez hlubších cílů a konečně vybudováním ne-
překlenutelné propasti mezi arabskými moslimy a křesťany
v Syrii. Syrská revoluce trvala celé čtyři roky a Francie
nebyla s to tuto revoluci potlačit, i když vrhala do boje
stále nové a nové jednotky ze všech končin své koloniální
říše a i když převaha materiálová proti povstalcům byla
více jak stonásobná. Zdálo se již, že se Sýrie promění v ne
přehledný hřbitov arabských hrdinů a že zde vykrvácejí
nejlepší synové arabského národa. Že i na tomto povstání
proti francouzské mandatorce byla Anglie zainteresována,
je nesporné. A také je jisté, že dala právo asylu všem ve-

•doučím syrské revoluce, kteří uprchli do Iráku a Zajordání,
počítajíc v io i druzského sultána Atraše s jeho bratrem.

Palestina vlastně ani chvíli nenabyla klidu. Palestinští
Arabové velmi správně pochopili, že je nejdříve nutno, aby
se sjednotili a za druhé že pak je nezbytno, aby si založili
svoje finanční středisko, které by zabránilo Židům vykupo
vat zdánlivě neplodnou a neužitečnou půdu od naprosto
chudých Arabů. V čele arabské Palestiny byla postavena
Exekutiva, jíž po smrti jerusalemského starosty Husejna
paši se postavil v čelo jeho přibuzný, známý arabský vlaste
nec a bojovník, bývalý důstojník osmanské armády, Velký
mufti jerusalemský Sejd Hadž Amin el Husejni. Revoluční
hnutí palestinských Arabů bylo velmi dobře organisováno
a možno říci, že jeho aktivita se nikdy nezastavila, eni když
hlava revolučního odboje Hadž Amin byl po obléhání nej
krásnější palestinské mešity Aksa nucen prchnout do zahrani
čí. Anglie si dobře uvědomovala klíčové postavení Palestiny
v arabském těle. Anglie však na druhé straně nikdy nedů
věřovala Židům natolik, aby jim odevzdala vládu nad Pa
lestinou —zemí nekonečné strategické a klíčové ceny.

Z počátku ani Irák neměl mnoho klidu. Pokud prvý
irácký král Fejsal ibn Husejn, který vlastně byl dosazen do
Iráku z vůle a moci Anglie, byl u iráckých Arabů neoblí-
ben, poněvadž byl ochoten splnit každé sebemenší přání
Velké Britannie, potud byla Anglie celkem s vývojem věcí
spokojena i přesto, že Irák. odstranil zrádné arabské křesťa
ny, t. j. Chaldejce a Ajsory ze své země. Jakmile však král
Fejsal dal Anglii najevo, že se považuje za zcela samostat
ného a nezávislého arabského krále, který bude trvat na tom,
aby patnáctiletý mandát nad Irákem nebyl dále prodlužo
ván a aby Iráku se dostalo nejenom úplné samostatnosti
a nezávislosti, ale i spravedlivého podílu na petroleji vlast
ní země, pak již Anglie začala jednat proti němu. Bylo vy
voláno povstání kurdské a jezidské, byli štváni sunité proti
šiitům. Nic se však Anglii nedařilo a když ani ženevská
liga nechtěla opakovat nespravedlnost musulského přípa
du, Anglie vsadila vše na jednu kartu. Vyvolala důstojnic
kou vzpouru Sidki Bekira a konečně nechala Fejsala „umřít"
ve švýcarském Bernu právě ve chvíli, kdy měl promluvit
před ženevskou ligou.

Osili Arabů o jednotu za této války.

Iráčtí vlastenci ovšem byli nejtvrdší vedle svých sou-kmenovců z Palestiny. Anglie měla sice v Iráku svého Nuri
es Sajda, ale „voláni" (vlastenci) arabští z Iráku měli svého
Ali Rašida el Gajlaniho, který se uchopil vlády nad zemí
vždy ve chvíli, kdy Anglie již chtěla zardousit jeho svobo
du a nezávislost. Naděje islamu toho času byla u syna za
vražděného Fejsala, Gaziho ibn Fejsala, který nastoupil po
svém otci na bagdadský trůn. Ten se měl stát chalifem a tím

čí
a
válku Anglii. Tento nerovný zápas trval pouhých šest neděl, ale Arabové dokázali celému světu, že s Anglií nesouhlasí a že jsou ochotni třeba jen s dvaceti tanky a padesáti
aeroplány postavit se proti této světové velmocí.

sjednotitelem Arabů. Anglie dobře poznala jeho nebezpe-
a prto i tento musel být odstraněn. Napětí mezi Angli:
Irákem vyvrcholilo 1. května 1941, kdy Irák vyhlásil

Rozdrobená Sýrie původně na čtyři státy - Sýrie, Dže*
bel Libnán (nesprávně se používá Libán), stát Alaui a Dže-
bel Drúz, a později ve dvě země — Sýrii a Džebel Libnán,
ačkoliv je to jedna země zeměpisně, národnostně a nábožen
sky jednotná, dostala sice jakousi samostatnost ve chvíli,
kdy Francie odpadla ze světové politiky, ale syrští Arabové
ani na chvíli nenechávají někoho na pochybách, že podob
né řešení ve dvou maličkých, zdánlivě samostatných, ale
hlavně mocensky bezvýznamných státečcích, je pro ně ne
vyhovující. Irák stojí stále v čele sjednocovacích arabských
snah a je ochoten se kdykoliv vzdát nároků na jakýsi svůj
vlastní stát, neboť plně chápe, že ani federatívni arabská
unie by nemohla být tak vlivnou a mocnou arabskou
vlastí, jako arabský stát jednotný. Arabové palestinští se
nikdy nevzdají odhodlání spojit se s ostatními soukmenovci
v jeden nezávislý stát. Z arabských kmenů Blízkého Výcho
du hraje podivnou politiku snad jedině Zajordání a to ani
ne snad svým lidem, kterýžto je vlastně sociálně i kulturně
na nejnižším stupni v arabském národním těle, jako spíša
politikou svého knížete, který sám nikdy ani chvíli ne
zaváhal, aby se neoznačil za budoucí hlavu sjednocené
Arabie.

Avšak nesmíme ani na chvíli zapomenout, že otázka
arabského sjednocení je nerozlučně a nedělitelně spjata
s otázkou chalifálu. Arabové si dobře uvědomili, že i kdyby
tentokráte Anglie chtěla držet slovo a souhlasila š utvoře
ním nějakého federativního arabského státu, pak že i toto
řešení je nejenom neúplné, ale i záludné. Arabové ve svém
politickém vývoji se totiž znovu navrátili do starých dáv
ných časů a cítí se být více moslimy nežli Araby, poněvadž
řeč islamu je jejich mateřským jazykem. Arabové nezapo
mněli nikdy na to, že jejich náboženství jim dáírá úplný
právní, politický, sociální a hospodářský zákoník a že svým
zřízením ustanovuje „Boží stát na zemi". Tak tomu bylo za
časů arabských chalifů a jedině v návratu té době vidí
velký stomiliónový arabský národ svoji spásu.

Ždánlivě proti tomu všemu mluví prozatímní nejednot
nost arabská, která se nejvíce projevila na panarabské kon
ferenci egyptského premiéra Nahase paši, o jehož poctivých
anebo nepoctivých úmyslech bude mluvit další historie.
I když dokonce na této ’.onferenci i sám jemenský kníže
imam Jahja odložil svoje ambice stáli se chalifem moslimů,
kteréžto byly velmi silné a velmi staré, přece jen zdánlivě
jediný úplně samostatný arabský panovník, pán Mekky a
Mediny Abd el Aziz ibn Saud se této konference nezúčast
nil. Známe dobře jeho starý tradiční a neochvějný postoj
zejména ve věcech nebohých palestinských Arabů a tak
jen budoucnost posoudí, zdali Abd el Aziz ibn Saud pova
žoval právě tuto chvíli veliké světové války za vhodnou

dořešení arabského sjednocení, i když ostatní Arabové
ji chápou jako příležitost, která se již nikdy nevrátí.

sovětský ráj
Vladimír Retrovie V a sil j e v :

Socialismus bídy a nedostatku

"O olševičtí demagogové a jimi svedení evropští salonní
.D bolševici popsali už mnoho papíru a ještě více se na
povídali o tom, jaké prý nevyčerpatelné možnosti přináší
sovětská soustava hospodářská se stále rostoucí životní
úrovní, i o úsilí, které prý sovětská vláda v tomto .směru vy
vinula a stále vyvinuje.

Vždyť všichni komunističtí ideologové bolševické stra
ny a političtí předáci sovětského svazu nikdy nešetřili slib
nými slovy, že vlastní raison d'tre říjnové revoluce v Rus
ku spatřují především v zajištění takového blahobytu nej
širších pracujících vrstev, který je naprosto vyloučen za ja
kéhokoliv kapitalismu, tedy i onoho, který v sovětském ná
zvosloví dostal jméno kapitalismu „organisovaného". Ve
skutečnosti však doslova veškerá obyvatelstvo Sovětského

5 — 85



Přítomnosti

svazu (s výjimkou vládnoucí kliky) je po celou dobu bol
ševické vlády, rdoušeno krutou a trvalou krisí spotřební.
Nejde tu snad o to, že v Sovětském svazu slušný klobouk,
cylindr, frak, jemné rukavičky, žaket, dobrá látka nebo
předměty ani ne tak luxusní, jako prostě v slušné kulturní
spoléčnosíi obvyklé, vždy byly jakousi antikvárni vzácností.
Avšak zločin bolševických předáků na obyvatelstvu, které
jim svěřilo svůj osud, záleží v tom, že uspokojení primitiv
ních potřeb obyvatelstva, pokud jde o výživu, šatstvo, obuv,
obydlí (ačkoliv by bylo všeho, čeho je lomu potřebí,

v zemi dostatek), se plánovitě, to znamená záměrně udržuje

na úrovni, která je prostě hanebnou a za kterou by se musil
stydět každý stát, udánlivě civilisovaný. A to se stalo a děje

se v zemi, jejíž obyvatelstvo přineslo oběti na životech
i pracovních podmínkách, o jakých v dějinách nebylo slý
cháno. Bez přehánění lze tvrdit, že ani jediná vláda za celou
historii lidstva nedostala od svého lidu do rukou takové
možnosti, aby společenské podmínky všedního života pro
každého obyvatele všestranně zlepšila, jako právě vláda
sovětská. Ale také žádná vláda nezklamala důvěru lidu tak
vědomě a tak neodpovědně.

Když bolševici nemohli dobře zapříti skutečnost trvalé
spotřební bídy v zemi, vynasnažili se ukrýti proslavený svůj
„ráj dělníků a rolníků" před cizími zraky a zároveň také
vysvětliíi to všechno tak, aby tím byla s bolševismu smyta
odpovědnost za skutečný stav věcí. Čínská zeď mlčení a
isolace oddělila Sovětský svaz od veškerého ostatního
světa. Protivná, hnusná komedie s tak zvanými „vzornými
pokusnými" sovchozy, kolchozy, socialistickými podniky a
továrnami, socialistickými městy, rolnickými výstavami, ba
i vzornými věznicemi, — s těmito Potěmkinovými vesnice
mi v bolševickém vydání, měla přispívali podle bolševické
ho výrazu „posovětisování" inturistů, kteří po celou dobu
své návštěvy v Sovětském svazu tak či onak podléhali ostra
žitému dozoru svých průvodců z GPU.

Malý příklad. Ye všech sovětských a pak i v mnohých
světových ' kinech byla promítána scéna, ukazující
Henri Barbusse, jak za návštěvy v sovětské drůbežárně u
Moskvy vesele beseduje se zaměstnankyní tohoto sovchozu
o jejím šťastném způsobu života. A za 14 dní po návštěvě
byla tato dělnice jménem Anna Griněvová odsouzena na
IV2 roku do koncentračního tábora podle zákona ze 7. srpna
1932,poněvadž pro své nemocné dítě ukradla tři vajíčka.
Měsíční mzda této „zločinné" dělnice činila 112 rublů, va
jíčko pak na černém trhu stálo 4 ruble (vajec byl už před
Válkou velký nedostatek).

Zároveň však sovětská propaganda vyvíjela úžasnou
energii, aby dokázala sovětskému obyvatelstvu i cizině, že
nedostatek spotřebních statků v Sovětském svazu je zaviněn
výhradně státními výdaji na socialistickou výstavbu. Tehdy
si dokonce i vymyslili speciální výraz „potíže růstu", jímž
se vše omlouvalo.

Svědectví Američana Johna Scotta

Leč brzo si každý bedlivý pozorovatel sovětské skuteč
nosti ujasnil, že tyhle pověstné potíže nutno vysvětlovati
docela jinak, než to činila sovětská propaganda, která ovšem
laké malovala nejsvůdnější perspektivy toho, co bude, „až
vyrosteme". V souvislosti s tím zasluhuje zvláštní pozornosti
jako nestranné svědectví kniha, nedávno vydaná v Ameri
ce, pod názvem „Na druhé straně Uralu". Její autor John
Scott byl r. 1929nezaměstnaný; byl vyučen svářečem kovů.
.Ocitl se pod vlivem komunistické agitace, odjel do SSSRa
prožil tam plných devět let, z nich 6 let na stavbě obrovské
kovodělné továrny v Magnitogorsku za Uralem, ostatní tři
roky v Moskvě.

Nejde o ta strádání a utrpení, jež Scoli prožil jako oby
čejný dělnílfa jež velmi barvitě ve své knize vyličuje. Pře
ce jen jako cizinec byl značně lépe zabezpečen, a to ve
všech ohledech, než sovětský dělník. Jako zázrak uvádí, že
zůstal na živu za takových podmínek, které sovětský dělník
pokládá za nedostupný sen. Důležité však jsou některé zá
věry, nimž došel tento zahraniční pracovník, ostatně vel
mi dobrý pozorovatel, který se důkladně obeznámil se so
větskou skutečností. Především ho překvapilo,

jak rychle se sovětský stát přetvořil v ty
pického kapitalistického podnikatele, je
hož jediným a naléhavým úsilím je, aby
dělníky stále silněji vykořisťoval. Scott uvá
dí, že stát-podnikatel neustále zvyšoval normy akordní prá
ce, ale zároveň snižoval odpovídající tomu tarify. Prémiový
systém za zvýšenou výkonnost je v celém Sovětském svazu
vypočítán tak chytrácky, že velmi brzy jsou dělníci zbavo
váni všech příplatků, leč zvýšená výkonnost (a tedy i zvý
šené vykořisťování) trvá.

V závěru svého pozorování Scott prohlašuje: „Zatím
co Amerika trpí chronickou nadvýrobou
zboží, sovětské hospodářství je vědomě
založeno na nedostatečné spotřebě zboží,
po němž nej širší vrstvy lidu touž í."

Je to nepochybně pravdivá charakteristika zásady, plat
né nejen v sovětském životě hospodářském, ale i v celé
bolševické správní methodice. Nezvratným svědectvím to-’
ho, že Sověty vědomě a beze skrupulí mrzačí spotřebu, jsou
sovětská statistika a sovětský státní rozpočet. Bolševici se
projevili nepřekonatelnými mistry v tom, jak rozřešili hos
podářský úkol: přinutit lid, aby hodně pracoval, dáti mu
nominálně vysokou mzdu, ale nedovolili mu, aby si za to
mohl mnoho koupit.

Bolševici obvykle ohromují celý svět obrovskými vý
dělky sovětských dělníků a astronomickou cifrou úhrnu
mezd v SSSR.Pečlivě však zamlčují, jakou skutečnou hod
notu má tak zvaná „pracovně obchodní sazba" - tímto vý
razem se v sovětském národohospodářství rozumí soubor
potravin a životních potřeb, skutečně a minimálně nutných,
aby každý pracující člověk byl syt, ošacen a obut. Je už
zvláštní ironií sovětské skutečnosti a zároveň i její hrůzný
smysl, že vynálezci tohoto pojmu použili při tom přídavného
jména „pracovní"; jde tu opravdu jen o takový soubor po
travin a životních potřeb, který tak tak ještě udržuje lidský
organismus v primitivní práceschopnosíi.

Komunistická strana a sovětská vláda, které slibovaly
lidu neslýchaný dosud v lidských dějinách vzrůst jeho bla
hobytu, ve skutečnosti si nikdy ani takovýto úkol nedaly,
ale jediný zájem měly o to, aby nejširší vrstvy pracujícího
lidu byly zajištěny nutnými živelními potřebami jen přesně
po tonu fysiologickou spotřební úroveň, které je absolutně
potřebí, aby mohly býti úsilovněji vykořisťovány. Jen tolik
a ne víc.

Bolševici si krátce znamenitě osvojili pravdu, že za stát
ní výroby a za státního obchodu nemá rozhodující význam
absolutní úroveň mzdová, nýbrž státem stanovené obchodní
ceny. Touto cenovou politikou se vyplacené mzdy vždy
znovu z kapes dělníků vracejí zpět do kapsy státu. Tak se
stalo, že za „vysoké" mzdy si sovětští dělníci mohli nakou
pili daleko menší množství zboží, než kterýkoliv nezaměst
naný ve většině evropských zemí za svou podporu v ne
zaměstnanosti.

Tohoto kouzla dosahují bolševici jednoduchou mecha
nikou. Ceny potravin a životních potřeb od výrobce do vel
koobchodu a drobného prodeje se zvyšují na každé zastávce
tohoto postupu komisariátem financí o tak zvanou obrato
vou daň. Na příklad polovlněné šaty sériové výroby ve
státních konfekčních továrnách stojí 300-350 rublů, ale ve
státním universálním obchodním domě, který je právě dva
domovní bloky vzdálen od konfekční továrny, se už prodá
vají za 800- 820 rublů. Daň z obratu zvýšila ceny cestou
z továrny do velkoskladu, z velkoskladu do velkoobchodu
a odtud do drobného prodeje. Tak je tomu s veškerým zbo
žím v celé zemi.

Výsledek toho je, že v sovětském předválečném státním
rozpočtu bylo považováno za normální „socialistickou" vy
moženost, jestliže na straně výdajové — a to bylo předmě
tem zvláštní pýchy sovětské propagandy — figurovala
obrovská číslice 96 miliard rublů jako „všesvazový mzdový
fond". V příjmech pak se krčilo 60 miliard rublů —obrato
vá daň; ač laké tato cifra křičela, ba řvala o vysvětlení,
o té se propaganda už ani slovíčkem nezmínila. Jinými slo
vy: sovětští pracovníci zanesli svých 96 miliard rublů, kte
ré dostali ve mzdě a platech, do státního obchodu a zane-
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chali je tam téměř do poslední kopejky, zatím co zboží se
jim dostalo za pouhých 36 miliard.

Pokud jde o venkovské obyvatelstvo, situace byla ještě
horší. Dokonce'tm v'nejhorších dobách zemědělské nadvý
roby nebylo v žádné kapitalistické zemi možné, aby rolník
prodal žito po 8 kopejkách za 1 kg, ale sám aby byl nucen
kupovat kilo černého chleba za 90 kopějek, jak tomu je
pravidlem v Sovětském svazu! Za dob „prokletého carismu"
si rolník mohl koupit vysoké boty za 5-6 rublů, ale v so
větském ráji rolníků a dělníků tyto boty mizerné jakosti
stojí 180rublů, —než si na ně vydělá a uspoří, trvá hezkou
řádku měsíců, ba i lei. Nikde na světě pracující člověk lak
lacino neprodá svou pracovní sílu a tak draho nekoupí zbo
ží, jako v „prvním státě pracujícího lidu na světě".

Kdykoliv Sovětská vláda potřebovala zvýšit hodnotu
„pracovně obchodní sazby", což se provádí s pomocí obra
tové daně, vždy uměle vytvářela zvlášť pronikavý nedosta
tek životních potřeb V obchodech, aby se ve vědomí oby
vatelstva nepříjemný dojem, že zboží opět podražilo, zahla
dil poté tím, že se najednou v obchodech objevilo. Proto
také sovětská vláda nikdy neuveřejnila údaje o množství
zboží, cirkulujícího ve státní obchodní síti. To bylo vždy
jen předmětem důvěrné státní statistiky, kterou se zabýva
la výhradně ekonomická správa komisariátu vnitra (GPU)
a najvyšších plánovacích úřadů. Jen tak se bolševikům
mohlo dařit, že celému světu byl s úspěchem sypán do očí
písek, jak obrovský je v rozpočtu Sovětského svazu mzdový
fond, poněvadž se zatajila nebo zfalšovala hodnoia souboru
potravin a životních potřeb za stále se měnících — v ne
prospěch pracujícího lidu — cen těchto životních potřeb a
potravin.

Uměle udržovaná nízká úroveň životni

Je to vědomý klam; Snaží-li se bolševici přesvědčit své
obyvatelstvo i celý svět, že toto vše jsou jen „potíže růs
tu . Naopak — stalinovské vedení se dopouští přímo zloči
nu na sovětském lidu právě tím, že uměle vytvořený hro
madný spotřební nedostatek učinilo svou obecnou admini
strativně politickou meihodou. A zcela barbarsky této metho-
dy využívá, kdykoliv se snaží rychle uskutečnili některá
opatření, dokonce i tehdy, když jde o záležitosti ryze stra
nické.

Nejpádnějším důkazem toho je celá historie a vývoj
kolektivisace zemědělství. Jejím výsledkem bylo nevýslov
né ožebračení rolnictva a mnoho milionů lidí při tom zahy
nulo hladem; ačkoliv objektivně byly tu všechny podmínky
pro nadbytek chlebovin. Monsireproces s tak zvanou pravou
oposicí odhalil zákulisní stranický boj, vedený pod hesly
pro koleklivisaci a proti ní, a zcela jasně vysvětlil důvody,
proč se kolektivisace zdála bolševikům nezbytná.

Vláda provedla pauperisaci rolnictva záměrně, poně
vadž chtěla vyhnat z vesnic 12 až 15 milionů pracovníků,
kterých nutně potřeboval vznikající průmysl. Kolektivisace
nebyla samoúčelem, ale jen prostředkem, aby byly opatře
ny industrialisaci země potřebné pracovní ruce. Jen proto
bylo nutno ve vesnicích zhoršili životní podmínky. Ale
také proto, aby se Stalinova klika udržela u moci prti do
tírající skupině Bucharinově. Jinak nebylo žádné objektivní
příčiny, aby se přikročilo tak barbarskému vylidnění ruských vesnic, jak se to stalo nucenou kolektivisací.

Ve své praxi se bolševici přidržují dvou zásad: sovět
ská hospodářská soustava má především stále stupňovali t.
2v. „užitečné dodávky" od každého občana, a za druhé oby
vatelstvo se udrží v poslušenství, nutném pro úspěšné pro
vádění „užitečných dodávek", jen tehdy, bude-li jeho ži
votní úroveň udržena na tak nízkém stupni, že dočasné
hmotné zlepšení, poskytnuté jednotlivcům nebo jednotlivým
skupinám jedinců, nebude pro stát nijak obtížné, zato však
prospěšné tím, že mezi obyvatelstvem nastane další dife
renciace, nový rozkoL

Právě proto bolševici vždy tak svěřepě potlačovali kaž
dou iniciativu, kterou se obyvatelstvo pokoušelo bez pomoci státu zlepšit svou životní úroveň. Vždyť přece bylo mož

no podporovali kolchozníka v tom, chtěl-li by zvýšili počet
vlastního zvířectva na vlastním kousku půdy a prodati na
volném trhu produkty vlastní námahy,- jistě by také bylo
možno podporovali vznik řemesel, obsluhujících sovětské
ho občana. Nikoli, není dovoleno. Existuje celé množství
vládních nařízení, jejichž smysl je-» tom, aby veškeré oby
vatelstvo bylo udrženo ve stavu jakéhosi psychologického
marasmu, tupého, pokorného podřízení se osudu, - což je
výsledek zvlášť stupňovaného výdaje nervové a fysická
energie jen za tím účelem, aby byly opatřeny nejprimi-
iivnější potřeby pro žaludek a dům. A tuhletu barbarskou
politiku přikrývají bolševici pokryteckými frázemi o „no
vých zásadách výstavby nového života"!

Nesporně dosáhli bolševici v tomto ohledu překvapu
jících úspěchů. Díky umělému chronickému nedostatku nej
nutnějšího zboží dovedli ve vědomí sovětského pracujícího
obyvatelstva dáti rozhodující význam ubohým hmotným
výhodám v podobě zboží, které úmyslně nebylo delší dobu
dáno do prodeje. Těmito výhodami odměňovalo ředitelství
továren zejména tak zvané úderníky a stachanovce. Všichni
pracující lidé pociťují svou absolutní závislost na represen
tantech státu, který v sobě spojuje politickou i hospodář
skou moc. Vždyť od těchto representantů, lhostejno zda vyš
ších či nižších, závisí, komu se dostane těch ubohých drob
ných výhod, jimiž se alespoň zčásti a na čas zlepší jejich
osud. Jen tak si vysvětlíme, že pro psychologii nejen řado
vého dělníka, ale také intelektuála je charakteristická vše
obecná jakási poníženost, pokornost, bezbrannost a strach,
neustálé očekávání, že se může přihodili nenadále nějaká
služební nebo hmotná nepříjemnost a nehoda... Ubohá vý
živa, ubohý oděv, ubohý příbytek, ubohý všední den —
takový je obrázek sovětského občana v jeho neradostném,
smutném životě.

John Sootťkončí svou knihu těmito slovy:
„Evropané a A m e r i č a n é m o h o u samozřej

mě, ačkoliv nikoliv všichni, chápat i a vy-*
světlovati si to, co se děje v Rusku pod
vládou bolševiků, avšak přizpůsobili se
tomu — to bude pro ně naprosto nemožn é."

této poznámce všímavého a střízlivě myslícího Ame
ričana zbývá dodali, že ani bolševičtí vedoucí se svými věr
nými kohortami nepovažují pro sebe za možné, aby se při
způsobili tomu, čemu donucují krvavým terorem se přizpů
sobit ostatní obyvatelstvo. Právě Scott, když byl vylíčil
hrozné podmínky, za nichž žijí magnitorští dělníci, četné
případy smrti z hladu, strašné přepíná'ní fysických sil za
stachanovského popohaněčství, zmiňuje se o luxusní vile
ředitele závodu Zaveňagina s velikou zahradou, kterou ve
dne v noci střežily zvláštní oddíly milice, aby odháněly od
mříží zvědavé dělníky. Y zahradě byli chováni jeleni,
importovaní sem z dalekého severu...

Bez přehánění lze říci, že ostrý kontrast mezi životními
podmínkami lidu a vládnoucí vrstvy v Sovětském svazu
je právě takový, jako i v tak zvaných kapitalistických ze
mích. Absolutní úroveň však tohoto kontrastu je za kapi
talismu nižší. Sociální nespravedlnost je tu stejně ostrá a
stejně živě pociťována. Leč rozhodující význam té skuteč
nosti záleží v tom, že tato nerovnost je výsledek vědomé a
záměrné politiky státu, kterou nelze jinak označit než jako
„sociální zločin", přetvořený státně organisovaným násilím
v nezměnitelný zákon.

A je-li vůbec dovoleno ve všem tom spatřovali nějaký
kladný dějinný smysl, pak jediné ten: Bolševický experi
ment v Rusku neukázal, jak je třeba budovali skutečný so
cialismus, ale naopak dokázal, jak jej budovat nelze. Pouze
z toho, že bolševický socialismus trvalé bídy a nedostatku
bude odmítnut, může se zroditi poučení, jak nutno budo
vali skutečný socialismus všenárodního blahobytu a do
statku.
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Prítomnosti

písemnictví
František Jakubův:

Krásná próza v roce 1944
\T emůžeme neznamenali s uspokojením, še^původní čes-
IN ká lileialura byla obohacena v uplynulém roce počel-

nou řadou nových knih. A přihlédneme-li blíže, naplní nás
ještě vělším uspokojením, že lato poměrná počelnosl ne
měla nepříznivý vliv na jakost původní beletristické tvorby.
Heknu hned na počátku, že česká literatura ve svém průmě

ru má velmi pěknou úroveň uměleckou i myšlenkovou, tak
že může směle uspokojili i nejnáročnější čtenáře, kteří ještě
nedávno neměli ní důvěru s výjimkou několika mimo
řádných jmen. Ale zejména v uplynulém roce se dostalo
do rukou českých čtenářů několik knih kromobyčejných
uměleckých, myšlenkových i lidských kvalit, knih, které
dobře snesou mezinárodní soutěž a na které můžeme býti
právem hrdi. Blíže se o nich zmíním dále.

Vedle početnosti zaujme naši pozornost při povrchním

a pouhém zrakovém dojmu nad žní roku otázka vnější kniž
ní úpravy. Mám na mysli opět především průměr nových
knih a nepoukazuji na řadu knih, kde vnější úpravnost
přes-četná omezení technického rázu dosahuje zvlášť vyso
kého stupně. Stalo se totiž přímo módou (ale tentokráte je
ío móda, jakou uvítají všichni milovníci krásných užitko
vých knih a která věci prospívá), že valná část vycházejí
cích knih je ve stále větším počtu vyzdobována předními
českými malíři, kteří rostou s ukládanými úkoly a vyna
lézavě přicházejí pořád s novými nápady ilustrační tech
niky. Ať ío byly obrazy barevné, kdy se mohla nejplněji
rozhýřiti malířská fantasie, anebo pouhé perokresby, nesta
lo se takřka nikdy při knihách dobré literární úrovně, aby
složka obrazová poškodila dílo literární a skreslila výsledný
dojem z četby. Čtenáře bude jistě jen těšili, zůstane-li otáz
ka knižní výzdoby trvalou složkou (krásných knih. Přitom
nešlo ve většině případů o pouhé ilustrování napsaného
slova, o malířské vyjádření autorovy či čtenářovy předsta
vy, nýbrž o původní práci malířskou, níž byla četba pou
hou inspirací. Hada ilustrací ke knihám byla by mohla
klidně obstáli jako samostatná tvůrčí práce, jíž zařazení do
knihy přispělo jen větší popularisaci malíře. výzdobě
ilustrační se důstojně řadí ostatní vnější úprava knihy, ať
již jde o grafickou úpravu, volbu papíru v mezích omeze
ných možností či uměleckou hodnotu knižní obálky.

Návrat čtenáře české ivotbě

Po vnější stránce upoutává naši pozornost ještě několik
jiných zjevů, které není možno přehlédnouti. Je to přede
vším v oboru krásné prózy ta okolnost, že rok 1944náležel
v pravém slova smyslu takřka výhradně původní české
próze a že vyšlo jen docela málo překladů z cizích litera
tur, byť i to byla díla skutečně dobré úrovně. To je zjev
opravdu nebývalý ještě i proti roku předchozímu a dopo-
mohl četným autorům domácím, že mohli před veřejnost
předstoupili v pozoruhodném počtu, jaký také kdysi ne
býval obvyklý. Ačkoli tato skutečnost, diktovaná přede
vším válečnou dobou a jejími doprovodnými zjevy na poli
hospodářském, není zcela přirozená a pro kulturní vývoj
národů zcela prospěšná, právě v našem případě měla dob
rý vliv na národní uvědomění a pomohla vydatně rozvoji
původní české krásné prózy. Čeští čtenáři vždy slynuli ve
likou chtivostí po znalosti cizího, kulturně vyspělého světa
a jeho světových literatur a při této horečné zvídavosti ne
mívali pak ani dosti času tomu, aby věnovali zaslouženou
pozornost a morální podporu domácímu písemnictví, které
toho mělo nejvíce zapotřebí.

Národ český byl vždy znám jako národ čtenářů, kteří
v četbě obyčejně nehledali pouhou zábavu a ukrácení dlou
hé chvíle, nýbrž také mravní vzpruhu v okamžicích život
ních rozcestí a osudových zvratů a odpověď na četné otáz

ky vlastního života, se kterými mu pomáhala vydatně se
vypořádali četba oblíbeného autora, v jehož díle bylo mož
no nalézti nevyčerpání mnoho podnětů, rad a nabádavého
povzbuzení. Neměl také mnoho smyslu pro pravidelné zá
bavy hromadné, ale místo toho raději usedal za večerů
ke stolu s knihou, svým nejvěrnějším a nejméně náročným
přítelem. Nynější doba pak ještě více přispěla tomuto po
bývání v osamoceném soukromí a naučila českého člověka
ještě více přemýšleli o přečteném. Proto také, nejdříve při
nuceni okolnostmi, ale pak již zcela dobrovolně a se vzrů-

- stajícím zájmem a zvědavostí učili se čtenáři zvolna více
poznávat^ původní beletristickou tvorbu, v níž najednou
poznávali něco velmi blízkého, nim promlouvalo jazy
kem rodné země, nim dýchalo zvláštní něhou a co vy
jadřovalo jejich skryté myšlenky, které jasně vyslovovali
je dáno právě těm, kteří jsou tomu osudem předurčeni
- domácím spisovatelům. Tento kajícný návrat ke kořenům
národní kultury, jaký se projevuje lak přímo nápadně v zá
jmu o novinky původní krásné prózy, je zajisté výsledkem
hlubokých úvah o postavení jedince v současném myšlen
kovém světě anebo alespoň podvědomým nutkáním. Ale
ať je tomu jakkoli, každý, komu záleží na rozvoji původní
krásrié prózy, uvítá tuto skutečnost s upřímnou ra'dostí.

Nápadným zjevem roku bylo-také to, že většina knih,
které nově byly vydány, byla rozebrána takřka tím oka
mžikem, kdy se objevily na knižním trhu. Váhavý kupec
knih neměl proto často ani možnost obhlíželi knihy v knih
kupeckých výkladech, v nichž se některé novinky, zejména
šlo-li o díla osvědčených spisovatelů, ani neobjevily. Ne
sporným zůstává, že byl velmi značný hlad po nové knize,
která byla přijímána někdy až skoro nekriticky, protože se
stávalo, že pro veliký zájem nebyl někdy dostatečný vý
běr. Vysoká koupěchtivost, jaká se projevovala ve všech
spotřebitelských vrstvách, nebyla sice vždy způsobena po-
hnuikanai tak ideálními, jak by na prvý pohled vypadalo,
mnoho lidí nakupovalo knihy ve zvýšené míře také proto,
že byly často jediným dosažitelným dárkovým předmětem,
ale přece jenom hlavní kádr jejich kupců se rekrutoval
z těch vrstev, každému spisovateli tak drahých - z vrstev
skutečných čtenářů, kteří v četbě hledají požitek, duchovní
potravu a osvěžení. To jsou také ti, jimž zvýšené výdělečné
možnosti poskytly prostředky rozmnožení jejich knihovni
ček řadou nových knih, pocházejících namnoze od nových
autorů.

Tím se dostáváme jinému zjevu, který knižní produkci
minulého roku vtiskuje rovněž charakteristickou tvářnost.
Je to skutečnost, že v tomto roce bylo tak štědře přáno mla
dým auiorům-začátečníkům, kteří měli možnost zvýšenou
měrou pronikati na veřejnost, ačkoli šlo často o jména zcela
neznámá, jakým dříve bývala nedůvěra, i když nikoli
vždy odůvodněná. Ochota nakladatelů vydávali knihy těch
to spisovatelů má svůj protějšek v zájmu širokých čtenář
ských vrstev o tyto knihy. Čtenáři došli totiž pozvolna

názoru, že není třeba miti nedůvěru nováčkům, kteří se
také přihlašují o slovo, kteří svým prvotinám věnují často
více pozornosti než ti osvědčení a známí autoři, kteří při
cházejí s novými myšlenkami často výrazného obsahu, kteří
mají odvahu hledali nový tvar pro vyslovení svých myšle
nek, kteří prostě jsou po všech stránkách noví a neznámí,
takže je téměř smyslovým dobrodružstvím je čisti a obje
vovali s nimi novou tvář světa, který je stále ještě tak ifié-
lo znám. Přitom mohl čtenář pěstovali svoje schopnosti usu-
zovací a hádat, který z těch objevů zapadne po jedné, dvou
knihách a z kterého nám vyroste naděje mladé prózy. I když
nebyly ty prvotiny vždy zcela dokonalé, byly nám často
aspoň milé tím úsilím býti anebo se při nejmenším zdáli
novými a převratnými.

Přichází ke cti drobná povídka a podčárník

Zmíníme se ještě o jiném typickém úkazu, který vyzna
čoval krásnou prózu uplynulého roku. Je to ono vysoké
procento, které tvořily knihy drobné prózy, ať již šlo o sbír
ky povídek a novel anebo o knihy feuillelonů, jež byly

•svým počtem přímo nápadné. Nestalo se již dávno, aby se
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tolik žijících spisovatelů přihlásilo se sbírkami, výbory a
cykly svých drobných črt, které byly zatím rozptýleny po
stránkách denních listů a jiných časopisů a na které dříve
docházívalo až při souborných vydáních spisů určitého spi
sovatele, ne-li dokonce často až po jeho smrti, protože
feuilletonisíická tvorba bývala do té míry pokládána za
práci příležitostnou a malé umělecké ceny, že knihy feuille-
tonů měly jen dokreslovali profil toho kterého autora.

Ale jak ukázal zájem širokých čtenářských vrstev o kni
hy tohoto druhu a jak také dosvědčilo vlídné přijetí lite
rární kritikou, nebyly to nikterak zbytečné počiny, které
vyslaly knihy feuillelonů mezi čtenáře. Ukázalo se totiž při
vhodném a určitým směrem zacíleném výběru, že feuille-
lony, jimiž někteří spisovatelé podle přijatých závazků pe
riodicky plnili sloupce svých listů, nejsou jenom záležitostí
jepičí ceny, nýbrž že mohou miti také cenu dokumentů
kulturní vyspělosti anebo časových zájmů širokých vrstev
lidových, jimž feuillelonislé, znalí psychologie svých stá
lých čtenářů, hleděli vyhovovali. A záleželo pak ještě
na umělecké potenci spisovatelů, jestliže se nespoko
jili údělem pouhých glosáíorů své doby a vysloužili
si zároveň jméno vychovatelů, burcovatelů a nosičů
pochodní, kteří mohli svým čtenářům ukazovati cestu

správnému chápání života, jeho radosti a těžkosti,
kteří mohli objevovali pro své čtenáře krásu malič
kostí kolem nás, kteří mohli býti svědomím a radou, pro čte
náře právě-proto, že byli s nimi vzhledem ke své, třebas
několikaleté působnosti, v tak blízkém vztahu. Ať vezme
me kteroukoli z těch sedmi knih, které rok přinesl, nalezne
me v ní mnoho věčně platného, mnoho pravdivého, mno
ho podnětného, mnoho životních zkušeností i mnoho hlu
bokých filosofických myšlenek, které tím více mohou
utkvěli v mysli čtenářů, čím lehčí a přístupnější formou
byly podány. Takové „Pondělí" Emila Vachka, „Stopy v pís
ku" Václava Řezáče, „Svět viděný zpomaloučka" Jana Drdy,
feuilleíonistické sbírky autorů, kteří se zapsali do paměti
čtenářstva svou závažnou tvorbou románovou, nejen jsou
snůškou bystrých postřehů o životě a lidech, ale zároveň
také pozoruhodným způsobem dokreslují profily těchto spi
sovatelů a činí je čtenářům ještě bližšími a dražšími. Ale
také knihy těch dalších rodilých causeristů a feuillelonistů
(„Sebranka" Ladislava Kháse, „V tomto zábavném údolí"
Karla Horkého „V zrcadle mládí a zralosti" od Maru) jsou
milou, osvěžující, podnětnou a poučnou četbou pro milov
níky drobných črt. Ta sedmá kniha, kterou v této souvis
losti mám na mysli, je závažná kniha kapitol o výchově
národa, obšírná, pozoruhodná a nabádavá „Brána svědomí"
J. O. Novotného, která je svou podstatou na rozhraní prózy
vědecké, ale zaslouží si, aby i zde byla připomenuta.

Jak jsem již uvedl, byly také knihy umělecké drobné
prózy kromobyčejně početné. Ukazuje to na to, že jsou snad
již ty tam doby, kdy povídkáři, jejichž umění bylo kriti
kou kladeno tak vysoko, si musili i veřejně stěžovali na
nezájem nakladatelů i čtenářů, sahajících raději i po velmi
běžných pracích románových než po dobré, ba mimořádné
sbírce povídek. V té dlouhé řadě povídkových knih, které

se octly během roku na knižním trhu, nebyla jen dobrá žeň

z pera osvědčených spisovatelů a povídkářů, ale také ně
kolik nových jmen, která již svým debutem dávají naději,
že v nich mohou vyrůsti závažné zjevy. Z těch známých
jmenuji jen namátkou F. Kubku, Jiřího Mařánka, J. Kuče
ru, Jana Weisse, J. St. Kubína, O. Srbovou a L. N. Zvěřinu,

z nových pak zvláště J- Radeše, D. Outratovou, E. Holeč
kovou, M. Kolmanovou, Jiřího Marka, VI. Hlocha, F. P. Ta-
varnoka, F. Bibuse, při čemž zdůrazňuji, že pořadí, v němž
jsem je vyjmenoval, nikterak nechce býti řazením podle
jejich hodnoty a významu, neboř mi šlo více o to, abych
ukázal, že jejich množství není nikterak malé. Pozoruhodná
myšlenková náplň a úsilí o nové vyjádření, i když ne vždy
docela zdařilé, jsou výraznými znaky tohoto druhu literární
tvorby. ,

Románová tvorba

V oboru tvorby románové získala ovšem česká litera
tura nejen co do počtu vydaných knih, nýbrž také pokud

jde o jakost, myšlenkovou závažnost a krásu formy. Za
vrchol umění romanopiseckého považuji samozřejmě román
psychologický, ovšem nikoli již v tom úzkém slova smyslu
jak se rozumělo kdysi na rozmezí našeho a minulého stc
letí. Psychologický román, jak se vyvinul zejména v pl
semnictví našem, nevšímá si pouze mimořádných nebo ještě
lépe řečeno zrůdných jedinců, v jejichž citech a citečkách
by se autor s rozkoší prohraboval. Jemu jde o zpodobení
normálního člověka, v jehož nitru se odehrává nesčíslné
množství tajemných duševních pochodů, jejichž zachycení,
vysvětlení a rozbor je právě záslužnou prací spisovalelů-
psychologů. Neboť člověk je přece věčnou inspirační zá
kladnou, věčnou studnicí poznání, jejíž dno snad nikdy
nebude odhaleno střízlivému dennímu světlu.

Proto také za nejlepší romány roku nutno považovat!
práce v tomto stylu, „Rozhraní" Václava Řezáče, „Třináctou
komnatu" Vladimíra Neffa a „Dona Juana" Josefa Tomana,
ačkoli také „Pelantovi" Heleny Smahelové, „Zlé děti" Ja
roslava Pecháčka, „Hra pro Danielu" Olgy Barényiově,
„Advent" a „Hle, čas příjemný" Karla Dvořáčka jsou prá
ce, které pro svoje silné klady umělecké, mravní a myš
lenkové nesmějí býti opominuty. Řezáčův román je úžasný
mimořádně upřímný pohled do duševní dílny spisovatele,
námět to, jemuž se dosud spisovatelé takřka nápadně vy
hýbali, ačkoli se jim tak dobře dařilo pronikali do duše
umělců jiných, jejichž práce tvůrčí, posedlost a vzájemný
vliv života na dílo a naopak, jim přece jen byly vzdálené.
Neffův román z dětského světa fantasie, zvídavé touhy a
probouzejícího se svědomí je zajímavý i zdařilým autoro
vým pokusem o nový způsob románového tvaru. Práce To
manova pak překvapuje volbou látky již tolikrát zpracova
né a přece, jak vidět, ještě stále svěží a úrodné pro citlivé
ho zkoumatele lidské duše; má všecky naděje proniknouti
vzhledem mezinárodní povaze své látky i do cizích
jazyků.

Ale i ostatní románová tvorba, ať ji již rozvrhneme
podle látek či podle tvaru, byla na velmi dobré úrovni.
Mnoho spisovatelů těžilo opět z prostředí uměleckého, kte
ré stále láká nové a nové autory, aby svým způsobem při
nesli z tohoto bohatého světa něco nového a pozoruhod
ného. Také prostředí venkovské naplnilo početnou řadu
dobrých románových prací (namátkou jmenuji Donáta Saj-

nera, Oskara Mališe, Josefa Knapa, Vojtěcha Martínka, Fr.
Markupa, Mil. J. Sousedíka), z nichž vyráží na povrch ne
jen láska půdě a české zemi vůbec, nýbrž také řada no
vých myšlenek. Zmínky zaslouží i několik knih, čerpají
cích inspiraci a látku z daleké minulosti. Ovšem nejde tu
v podstatě o romány a povídky historické, jak jsme na to
byli zvyklí dříve, nýbrž o básnické vidění postav, doby a
zvláště myšlenkové náplně určitého časového úseku. Jen
zcela stručně se zmíním o tvorbě humoristické, kterou ostat
ně až na malé výjimky nelze ani dobře řadili mezi krásnou
prózu v uměleckém slova smyslu. Povídky E. Vachka, ro
mán Jarmily Svaté a zvláštní humor Fr. Němce zaslouží si
zvláštního zdůraznění.

A jak je tomu se zrcadlením současnosti?

Zbývá mi promluvili povšechně o přínosu krásné prózy
českému člověku a vůbec české kultuře. Každé umělecké
dílo, a tedy také dílo literární, sestává z dvojí složky: slož
ky tvarové či formální a složky myšlenkové. Pokud jde o
tvar, nutno prohlásit, že až na malé odchylky není tu cíle
vědomého úsilí o něco nového, o rozbití dosavadní a jak

se zdá, osvědčené formy. Naše próza vytvořila si dobrý
styl výrazový, kultura slova je na vysoké úrovni, s jazy
kem zachází většina spisovatelů jemně a pozorně, ne-li

s opravdovou a něžnou láskou. Je tedy možno býti s jejím
dnešním stavem spokojen.

Co do myšlenkové ’náplně krásné prózy vytýká se
našim spisovatelům, že v jejich díle se současný život a
současný myšlenkový svět neobráží buď vůbec nebo jen

ve zcela nepatrné míře. Myslím, že tato výtka není na místě.
Prozaické umění jako umění především epické hledá in
spiraci, v dějích ukončených a proto kvas současných myš-
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lerikových proudů by se. v jejích díle, pokud by nalezli
při své umělecké odpovědnosti odvahu k jeho beletristické
mu zpracování, nezobrazil ve světle přímém, nýbrž hodně
skresleném. Pro vytvoření dobrého závažného uměleckého
díla je zapotřebí nejen přímého zážitku, nýbrž také určité
doby zrání ve spisovatelově nitru. Teprve časový odstup
od doby, kterou chce beletristicky zpracovati, umožňuje
spisovateli, aby tvořil snadno, přesvědčivě a pravdivě.
Vždyť také, když se rozhlédneme po literaturách i jiných
národů, vidíme, po jaké době se teprve objevovala na ve
řejnosti díla, zobrazující či oslavující nějakou událost v ži
votě národa. Beletrisié zpravidla nepředcházejí svou dobu
(ta výsada náleží spíše básníkům), nejsou věštci, nýbrž
spíše kronikáři, i když nikoli věrnými a důslednými.

Pohled na knižní žeň v oboru krásné prózy může tedy
naplnili uspokojením neloliko^ěirokó vrstvy čtenářstva, ný
brž i literární kritiku a všecky ty, jimž leží na mysli kul
turní prospěch národa a péče o jeho myšlenkovou výcho
vu. Česká krásná próza dosáhla přes neklidnou dobu vy
soké úrovně, na kterou můžeme být hrdi a bylo by si přáli,
aby ten zájem ó plody ducha českých spisovatelů, jaký
byl znakem roku 1944,zůstal zachován i v letech příštích.
Neboť tak budeme moci věřili ve věčné trvání české lite
ratury, která by ve světové soutěži čestně obstála jako li
teratura národa malého, ale kulturně vysoce vyspělého,
V němž čisti znamená plně žiti.

nebezpečí z východu
Ing. Jan V rb a :

Nepomíjivě řemeslo

"\T okamžiku, kdy po prvé v mozku pračlověka zazářila
V jiskra lidského genia na cestu snahy zmnožit svalo

vou sílu a usnadnit tak život našich prapředků, ve chví
li, kdy vznikl první ještě neumělý nástroj, zrodilo se ře
meslo. Ve své knize „Osvobozená práce" označuje A. Zisch-
ka řemeslnický stav za nejstarší a klade jeho vznik do doby
asi před desíti tisíciletími. „Když začalo být divoké zvěře
pořídku, nehotovil si již každý lovec zbraň sám, přenechal
to nejzručněj Šímu a dal mu za to životní potřeby. Byly vy
kopány dílny z těch dob; vidíme, jak se hrubý pazourek
zpracovával v polotovar a poté v hotový hrot oštěpu. ře
meslníku zbrojíři se přidružil pak výrobce polního nářadí.
Když pazourek uslóupil bronzu a železu, vzniklo řemeslo
kovářské. Za nedlouho se objevili i koláři a stavitelé lodí,
tesaři a hrnčíři, tkalci a koželuzi. Vytvořilo se řemeslo, vý
běrem nejdovednějších, nadprůiňěrně nadaných a zruč
ných." Tak do dějin naší společnosti vstoupil činitel, umož
ňující stálé zlepšování životních podmínek lidstva. Jako
každé lidské zřízení bylo řemeslo ovlivňováno poměry té
které doby. Je obvyklo začínat dějiny řemesla cechy, což
však není správné, neboř už ve starém Orientě řemeslníci
byli důležitou složkou, byť i ne společensky, ale svojí prací
a jejím významem. Zmiňujeme se o staroorientální odnoži
řemesla proto, že účastníci křižáckých výprav setkali se
s potomky těch, jejichž předkové už před tisíciletími praco
vali jako řemeslníci při dvoře králů nebo v dílnách chrá
mů a měli příležitost obdivovat se jejich dílům a odnésti si
do vlasti nejedno poučení. Ostatně nenabízí se přímo taká
paralela mezi dílnami kolem staroegyptských chrámů a stře
dověkých klášterů? Na př. klášter v Chartres býval opravdovým velkopodnikem.

Základnou hmotného života starého Orientu bylo plodná
říční údolí. V Egyptě to byl Nil, v Babylonii Eufrat a Tigris.
V Číně a Indii nebylo tomu tehdy (píšeme o době 4000—1000 let před Kristem) jinak. Úrodu pomáhal vyrvat půdě
komplikovaný systém kanálů, jehož fungování —které pro
ony kraje znamenalo prostě život —bylo možno zajistit jen
naprosto jednotnou a silnou ústřední mocí. Proto ve starém

•Orientě je král absolutním pánem půdy i poddaných. Pojem
svobody jednotlivce je neznámý. Král je rovněž najvyšším
nositelem a představitelem celého hospodářského života,
čemuž odpovídá také soustředění řemeslné výroby na jeho
dvoře. Vedle toho uplatňovala se tato výroba hlavně jen
v domácnostech aristokratů a kolem chrámů. Tomu odpo
vídá skutečnost, že výrobky jednoduchého řemesla byly za
tlačeny do pozadí produkci luxusní. Egyptský kult mrtvých
měl velký vliv na řemeslo oné doby. Kolem pyramid —obydlí to mrtvých faraónů - se seskupily hroby vysokého
úřednictva a aristokracie. Víra, že člověk pokračuje po smrti
svůj život jako hmotná bytost, znamenala pro rodinné pří
slušníky povinnost postarati se o to, aby zemřelému bylo
dáno do hrobu všechno umožnění života na stejné úrovni
také na onom světě. Cím vyšší bylo sociální a společenské
postavení zemřelého, tím umělečtější rakev musil miti, tím
lepší oděv a více drahocenných darů se mu musilo dáti
na cestu do záhrobí. I když takto staroegyptští řemeslníci
pracovali z valné části pro mrtvé, zvyk tento se jim po
staral o dostatek zakázek.

A jak se nahlíželo na práci řeslníků starého Orientu?
Odpověď na to dávají slova soudobého básníka, který píše
o kováři, že jeho ruce byly potaženy kůží tlustou jako kůže
krokodíla a že zapáchal více než smradlavé ryby. Všeobec
ně byl řemeslník tehdy „ubohým člověkem, vedoucím ži
vot bez slávy". Tato neúcta se nezastavovala ani před vel
kými umělci. To nám vysvětluje, že dokonce i na největ
ších z té doby zachovaných uměleckých dílech, ať už jde
o stavby nebo obrazy, není uvedeno jméno tvůrce. Toliko
jméno královo nebo jiné mocné osobnosti, jež dala příkaz

provedení díla, se udává. Lepší práce se nehodnotí nijak
ani hospodářsky. Kodex Hammurabiho dokazuje, že v Ba
bylonii vedle řemeslníků, pracujících pro své pány jako
jejich majetek, existovali také volní řemeslníci, pracující pro
svůj okruh zákazníků. Potvrzuje to mzdový tarif v řečeném
kodexu, kde se vyslovuje překvapující zásada: vyučení ře
meslníci vydělávají méně nežli dělníci, jejichž pracovní
sílu pronajímali jejich páni.

Neúctu řemeslné činnosti převzalo také staré Řecko.
Za doby rozkvětu Athén vynikli jako podnikatelé zejména
jircháři a zpracovatelé kovů. Při tom však průmyslové za
městnání bylo považováno za nevhodné, ba pro svobodného
muže i za nečestné. Obyčejná řemesla považována za vhod
ná jen pro otroky. Podobně tomu bylo u Féničanů a později
v Kartagu. Kartagina ovlivnila opět starý Řím. Starořímská
oligarchická republika žila z práce otroků a na útraty po
drobených provincií. Řemeslo se považovalo za činnost na
prosto nedůstojnou svobodného římského občana.

' Řemeslo ve středověku

Domácnostní řemeslná výroba v sídlech římských pa-
triciů nachází svoji obdobu v řemeslnících královských
dvorů a kolem sídel feudálních páriů. Znamenitým prame
nem informace je capitulare de villis Karla Velikého, kde
se praví, že při každém dvoře královském mají býti činní
kováři, zlatníci, stříbrníci, obuvníci, krejčí, sedlán, truhláři,
soustružníci, tesaři, štítaři, brníři, rybáři, ptáčníci, mydláři,
připravovatelé nápojů, piva, jablečného a hruškového moš
tu a jiných nápojů, a zhotovitelé rybářských a loveckých
potřeb. provedení velkých staveb, zejména dómu v Cá
chách, povolal Karel Veliký z daleka schopné stavitele a
malíře. Od té doby patřili ke královskému dvoru také dvor
ní stavitelé a malíři.

O vývoji v Čechách informuje stěžejní dílo Zikmunda
Wintra: „Dějiny řemesel a obchodu v Čechách v XIV. a
XV. století". Za první a základní útvar hospodářský u nás
se prohlašuje uzavřené hospodářství domácnostní, ve kterém
pracovali domácí lidé a nikoliv ještě řemeslníci. Sekera,
kolovrat, stav, ruční mlýnek na obilí, toř nejstarší stroje a
nástroje v tomto „průmyslu" domácím. Proměna nastala
v X. století. Doba Boleslavů je u nás vůbec obdobím sociál
ních změn, jejich výsledkem bylo zavedení dvorského hos
podářství, které provozovalo intensivněji zemědělství a kde
zároveň pracovali řemeslníci, nejdříve pro pána, (pro vrch-
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nost, klášier a dvorské úředníky), nakonec íaké pro okolí.
Řemeslníci - zprvu nesvobodní, dosahovali svými schop
nostmi lepšího postavení a tak na jedné straně vidíme, jak
kdysi úplně svobodní venkovští zemědělci klesají v pod
danství a nevolnictví, zatím co řemeslníci sa Vyšinují. Pro
ukojování potřeb panských dvorů zakládány celé řemeslnic
ké vsi. Tak vznikala í. zv. podhradí. Z mnohých se vytvořily
městské obce. V románských zemích byl tento vývoj pod
porován zbylky starších římských municipi^ když v nich
byla zároveň panská sídla.

Byl středověk dobou hospodářského temna?

Dříve než přejdeme cechům, chceme se vypořádali
se zbytečně zakořeněnými a nevěcnými názory na středo
věké hospodářské zřízení. Zejména cechy jsou vystaveny
soustředěné palbě, která jim vytýká všemožné vady, při
čemž se zapomíná, že ztrnulost cechů a jejich pozdější
egoismus se začaly ve větší míře projevovat vlastně až
v novověku. Mluví-li se o cechovnictví s hanlivým přízvu
kem, je třeba uvážit, že dnes se vracíme mnohému, co
středověké cechy samy zavedly. Dnes uznává se všeobec
ně význam mistrovských zkoušek a cechy je přece dělaly.
Cechy dbaly také zájmů konsumentů, dozíraly na výrobu,
staraly se o její hygienu a o dodržování přeměřených cen.
V cechovních zprávách ze středověku čteme často, jak jed
notlivé cechy jsou pyšné na velký počet svých členů. Kde
je tu konkurenční zášř? Naopak členstvo cechů se soustav
ně vychovává ke kolegialitě. Když někdo slyší o dobré
příležitosti nákupu surovin nebo nástrojů, či naopak o
možnosti výhodného prodeje výrobků, pak se od něho žádá
a právem očekává, že vyrozumí své spolučleny v cechu.
Kdo by chtěl výhodné příležitosti využiti jen pro sebe,
jedná nečestně a zasluhuje trestu. A taková ustanovení
mají býti projevem ducha sobectví?

Vliv církve se projevoval jasně a dalekosáhle v celém
hospodářském životě středověkém. Křesťané se neměli dáli
vésti lakotou, nýbrž láskou bližnímu. Práce na půdě a
v řemeslech se cení vysoko. Řemeslníkova činnost se pro
hlašuje za zvlášť bohumilou. Po tom, co jsme četli o názo
rech starého Orientu, starého Řecka, Karthaginy i starých
Římanů, vidíme, že středověký názor na práci řemeslníko
vu znamená nesmírný pokrok. Umožnil její rozvinutí a dal
jí příležitost vykonali díla, která přetrvají věky. Kanonické
učení je ovládáno zásadou spravedlivé ceny (pretium ius-
tum). Poctivý člověk nežádá za zboží více, než kolik v něm
jest investováno vlastní nebo cizí práce. Požaduje-li více,
svědčí to o nespravedlivosti, chamtivosti a nemůže proto
býti bohulibé. Z tohoto důvodu se kanonisté dívali na čin
nost obchodní velmi kriticky. Ovšem názor tento se ob
cházel. Postoj úroku byl sice negativní, ale současně se
dovolovala účast na obchodních podnicích, ne sice ve for
mě úvěru, ale skutečného společenství. Elální půjčky se
prováděly ve formě tak zvané koupě renty. Kdo si koupil
rentu, neměl proti dlužníku jiného práva, než nárok na vý
platu zakoupené částky renty. Kapitál zpět požadovat od
dlužníka nemůže. Stejné právo renty se poskytovalo sou
kromému dlužníku, který byl sice povinován smluvenou
rentu řádně a včas platit, ale nemusil vracet kapitál, když
o to věřitel žádal, měl však právo, kdykoliv sám lak učinit
a zbavit se povinnosti platit rentu.

Snahou scholastiků bylo dáti hospodářským názorům
církve filosofický podklad v souhlase s učením Aristotelo
vým. Při tom jim přišlo vhod, že hospodářské poměry stře
dověku měly nejeden obdobný rys se stavem řeckého ho
spodářství v době Aristotelově. Tomáš Aquinský (1225 až
1274) byl prvním scholastikem, který spojil Aristotelovy
myšlenky s vlastním učením. Veškerá lidská hospodářská
činnost spočívá podle Tomáše Aquinského na skutečnosti,
že člověk musí pracovat, aby žil. Už v ráji byla povinnost
pracovat, jenže tam - jak praví Tomáš A. - nebyla práce
námahou, nýbrž radostí. Dělbu práce, která umožňuje, aby
část lidské společnosti se věnovala vyšším věcem a sna
hám kulturním, schvaluje. Rozdělení na jednotlivé pracov
ní obory odvozuje Tomáš A. přímo od Boha, který stavy

rozdělil tak, aby nic životu potřebného nechybělo. Povo
lání, kterému se člověk věnuje, je mu přikázáno božskou
Prozřetelností. Práce v povolání je službou Bohu. Stát je
povinen uznávali vlastnické právo. ochraně hospodářsky
slabých volá Tomáš Aquinský po stanovení spravedlivých
cen. Nejde o to, aby stát byl co nejbohatší, ale aby měl
co možná nejvíce zdatných občanů. Dělbu práce mezi jed
notlivé obory hospodářské činnosti povyšuje Tomáš A. na
základní pořádkový princip celé své nauky. Proto v rozpo
ru s kanonisty uznává správně také obchod za nepostra
datelný.

Také v íhomistické nauce je vidět pečeť doby. Hospo
dářskou jednotkou jest jí město. Městský stát je podle léto
nauky nejlepším nástrojem zajištění přiměřeného ukojo
vání potřeb. Nicméně je mnoho v thomistické nauce, co
zní zcela moderně. Jediná věta „je třeba, aby stát měl co
nejvíce zdatných občanů" sama postačí tomu, abychom
si uvědomili, že všechno, co hlásal středověk, nebylo ještě
špatné jen proto, že to bylo řečeno před několika stoletími.
Je ovšem pochopitelno, že náhončí liberalismu zásadně od
suzovali každý názor, který se neshodoval s jejich. Židov
ský vliv v liberalistické nauce musil nutně se snažit zne
važovat všechno, co bylo ve středověku vykonáno, neboť
vliv křesťanských zásad na hospodářský život byl těmto
„národohospodářům" nutně trnem v oku. Protože liberali
stické myšlení zapustilo u- nás mnohem hlubší kořeny, než
se obecně za to má, domnívali jsme se, že bude užitečno
podívat se poněkud blíže a nezaujatě na hospodářské zá
sady, které se ve středověku uplatňovaly.

Řemeslo budovatelem měst a katedrál

Když jsme takto narýsovali aspoň zhruba kontury rám
ce, v němž se pohyboval hospodářský život středověký,
přecházíme jeho důležitému nositeli: cechům. Jejich
jméno pochází od cejchu, t. j. znaku (znamení), kterým se
rozlišovaly. Nejčastěji se cechy u nás vyvinuly z bratrstev,
ve kterých se řemeslníci často i s živly jinými sdružovali.
Bratrstva měla ráz náboženský a humanitní. V bratrstvech
vznikala užší sdružení řemeslníků stejných oborů, a podob
ně se spolčovali řemeslníci též mimo bratrstva. Zprvu byl
přístup cechům dobrovolný, později se uplatňovala zá
sada tak zv. přímusu. V Německu se tak dálo už ve XII.
století. Ve svém původním smyslu znamená cech životní
pospolitost členstva, které si slibovalo „sdíleli lásku i utr
pení ať už v městě nebo kdy by to nouze vynutila". Jak
ve středověku ani jinak býti nemohlo, byla ethika cechů
vybudována na náboženství. Cechy mívaly ve statutech
povinnou účast všech členů na bohoslužbách zvlášť pro
cech pořádaných. Každý cech měl svého patrona, a na
procesích se cechy účastnily korporativně. Dále se naři
zovalo zachování pracovního klidu o nedělích a svátcích,
což mělo nesporně význam nejen náboženský, ale i sociál
ní. Učni i mistři při svém přijetí platili zápisné částečně
ve vosku. Z tohoto vosku se vyráběly svíce pro cechovní
bohoslužby. Toto všechno jistě dostatečně osvěffuje úzké
spjetí cechů s náboženským životem. Tak jako cechovní
mistři ve smyslu zásad doby uznávali své závazky Bohu,
tak sloužili také vrchnosti světské. Cechy byly zároveň vo
jenskou organisací a v čase nebezpečí účastnily se hájení
města. Gustav Schmollet považuje za hlavní cíl cechů do
cílení rovnoprávnosti s městskými patricii, jinými slovy
účast na správě města. V některých městech se to řemesl
nickým cechům podařilo cestou smírnou, jinde bylo zapo
třebí vésti těžké boje, které mnohdy dopadly pro cechy
špatně a vedly omezení jejich vlivu. V hospodářství sle
dovaly středověké cechy trojí cíl: zachování cti cechu a
jeho příslušníků, udržení vzájemné rovnosti mezi členy ce
chu a podporu obecného dobra.

Cest příslušníka cechu měla se prokazovali jeho dílem.
Každý řemeslník ručil za bezvadnost své práce. V cechov
ních pramenech se na každém kroku setkáváme s důkazy
pýchy řemeslníků na dobré dílo. Všechna práce má býti
prací kvalitní. Proto se výroba podrobuje kontrole, u zvo-
nařů už při míšení slitiny. Spatné zboží se cechem zabavu-
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je. Pečlivě byli konírolováni pekaři a ještě více řezníci.
Směli prodávali jen taková maso, které bylo dvěma pří
sežnými mistry uznáno za nezávadné. Z bratrského ducha
původních Cechů vyplývala zásada rovnosti mezi jednotli
vými mistry. Každý směl miti jen jednu dílnu a vykoná
vali jen jedno řemeslo. Také počet tovaryšů a učňů v kaž
dé dílně byl omezen. Liberalismu se zdálo toto poslední
opatření býti směšným. Dnes však vidíme, že také nyní se
zásadně dbá toho, aby jednotlivý řemeslník vykonával jen
jedno oprávnění, neboř kumulace živností se nově nepo
voluje. Jak zhoubné bylo používání učňů pouze jako levné
pracovní síly, o tom výmluvné zkušenosti bylo lze viděti
před válkou v některých krajích u pekařů. Stávaly se pří
pady, že nesvědomití mistři sotva hocha vyučili, ihned jej
propustili a tak si vlastně zavedli líheň na fušery a ne
zaměstnané.

I když mnohá ustanovení cechovních pravidel zdají se
nám dnes býti podivná nebo příliš úzkoprsá, je třeba se
vmysliti do příslušné doby a uvážiti, že aspoň v době, kdy
se řemeslu vedlo obstojně, snažily se cechy učinit z řeme
slnického podnikání odpovědnou službu celku.

Popříti nelze jednu věc: cechovní řemeslo přispělo
podstatnou měrou rozvoji středověkých měst a vybudo
valo v nich katedrály. Nechceme ovšem nijak popírali, že
již koncem XVI. století se začínaly objevovali prvé znám
ky úpadku cechů. V našich zemích natropila třicetiletá
válka nesmírné spousty. Jednotlivá řemesla si všemožně
hájila živobytí a tím hynul duch pospolitosti. Ačkoliv ce
chy formálně byly u nás odstraněny teprve roku 1859,duch
starých cechů byl mrtev daleko dříve.

Od fysiokratů Marxovi

ho
Aquinském. Prohlašoval za pramen všeho bohatství půdu.
Řemeslo mu bylo třídou neplodnou (sterilní) a přisuzoval
mu hospodářský význam jen potud, pokud bylo spotřebi
telem potravin zemědělci vyrobených a jen do té míry, ko
lik potravin zkonsumovalo. To nezní pro řemeslo nijak pří
znivě a také byly ve Francii a později v Prusku podporo
vány manufaktury proti řemeslu. V Anglii vznikly manu
faktury ze státních donucovacích pracoven, ve kterých
byla dávána práce ztroskotavším lidem, kterých již tehdy
bylo v Anglii více než dost. V Londýně bylo v XVIII. sto
letí neméně než 40 takových „workhouses", kde pracovalo
4000 lidí. V Anglii bylo v té době nadbytek tuláků, neboť
latifundie vyháněla lidi do měst. Začátek anglické indus-
trialisace znamenal také úpadek anglického řemesla, neboť
stroje pracovaly levněji než řemeslníci a -kvalitní práci ne
mohl až na vrchní vrstvú nikdo zaplatit. Nejdříve šly do
továren ženy ručních tkalců a později, aby se domácnost
udržela vůbec nad vodou, i děti. Poměry dospěly dokonce
tak daleko, že podmínkou přijetí dospělých do tovární prá
ce bylo, aby přivedli s sebou i levné dětské pracovníčky,
které pal^. tloukli dozorci, aby pracovali více, aby ubohé
děti neusnuly při práci a nedostaly se do strojů. Šestileté
děti tahaly pod zemí vozíky s uhlím v době, kdy Adam
Smith hlásal liberalismus. Není divu, že v takové době
anglické řemeslo upadlo a postupně zanikalo, až na konec
zbyla jen odvětví pracující pro bohaté vrstvy. Ne neprá
vem se dnes o Anglii říká, že je zemí bez řemesla. V této
souvislosti budiž nám dovolena otázka: byly kdykoliv v ře
mesle poměry pracovníků aspoň zdaleka tak nepříznivé
jako v raném anglickém průmyslu? Anglický puritanis-
mus smetl dříve cechy, než zanikly unás. Ve Francii je od
stranila velká revoluce roku 1789.Možná, že všechny úva
hy o tom, proč cechy měly na konci své existence tolik ne
přátel, proč se neuplatňovaly vážné snahy je zreformovat
nýbrž pohřbít, velice by se zjednodušily, kdyby se věno
valo více pozornosti faktu, že do cechů nebyli přijímáni
Židé. Stálo by opravdu za námahu, kdyby některý histo
rik prozkoumal příslušné prameny.

Učení Žida Marxe je řemeslu naprosto nepříznivé.
V manifestu, který roku 1847 sepsal společně s Engelsem,

Francouzský lékař Francois Quesnay je původcem prvé-
soustavného národohospodářského učení po Tomáši

se praví m. j.: „Ze všech tříd, které dnes stojí proti buržoa-
sii, jest jedině proletariát třídou skutečně revoluční. Ostatní
třídy upadají a zaniknou současně s velkým průmyslem,
jehož je proletariát nejvlastnějším produktem. Střední stavy,
malý průmyslník, rfmloobchodník, řemeslník, rolník, ti všich
ni bojují proti buržoasii, aby si jako příslušníci středního
stavu zajistili existenci před zánikem. Jsou to reakcionáři,
neboť se snaží otočití zpět kolo dějin." Rovněž v Marxově
„Kapitálu" nacházíme bezpočet dokladů, jak byl pevně
přesvědčen o zániku řemesla (na př. zákon koncentrace ne
bo expropriace).

Řemeslo přežilo Marxe a přežije
i bolševismus.

Především uveďme, co říkají autority bolševismu. Le
nin byl vždy rozhodným nepřítelem individuálního podni
kání vůbec a řemesla zvlášť. Leninovo vyznání Stalin opa
koval a ještě zdůraznil ve své knize „Problémy leninismu"
slovy: „Malých podniků je na světě, bohužel, ještě mnoho,
příliš mnoho. Malé podniky však vyrábějí kapitalismus a
buržoasii bez přestávky, den co den, hodinu co hodinu, ži
velně a ve velkém měřítku. Zničiti třídy znamená zničit
také malé výrobce zboží." — Stalin dodržel tato slova a lak
zničil naprosto v bývalém Rusku velmi rozšířenou domác
kou řemeslnou výrobu spolu s malým průmyslem.

Řemeslníci byli v Sovětech přikováni běžícímu pásu,
aby na něm pracovali ve službách příprav bolševického
imperialismu, připravujícího útok na Evropu. Jaký osud
připravil by Stalin našemu řemeslu —kdyby mohl - bylo
vidět v baltských státech, se kterými Moskva v roce 1939
uzavřela pakty, slibující respektování suverenity a vzájem
né nevměšování do vnitřních poměrů. Po skončení voleb
ních komedií přikročili bolševičtí komisaři likvidaci pod
nikatelů v Pobaltí, jsouce si dobře vědomi, že podnikatelé
jsou nositeli pořádku a řádu, že jejich pijední ctností jest
iniciativa, kterou bolševici nemohou potřebovali. Vždyť
konečným cílem bolševiků jest vytvoření šedé masy bez-
národních otroků, při čemž Kreml zřejmě věří, že bída a
nouze, provázená samozřejmě také nedostatkem řemeslných
výrobků, jest nejlepším tmelem takové masy, ze které má
býti ukut nástroj pro uskutečnění cílů bolševické světové
revoluce. Přispívá-li dnes českomoravské řemeslo svou pra
cí na domácí frontě zajištění potřeb pro bojující frontu,
pak jedná stejně v zájmu národa, jako v zájmu vlastním.
V našem úzkém rámci se můžeme zmínili pouze o úspěšně
provedené dodávce saní pro východní frontu.

Svou prací dokazuje českomoravské řemeslo také ve
válečné době, že chce žít a bude žít.

Řemeslo je věčné

Naše vylíčení vývoje řemesla od doby starého Orientu
nemůže samozřejmě býti úplné a také si nečiní na to ná
roku. Doufáme však, že se nám aspoň v hrubých rysech
podařilo prokázali, že v každé organisované lidské společ
nosti bylo provozováno také řemeslo, a to na tím vyšší
úrovni, čím větší byl docílený pokrok. Přes pohrdání, se
kterým se setkávali řemeslníci i starého Orientu stejně jako
starých Athén, přes potíže, na které naráželi ve starém
Římě, řemeslníci tvořili a pracovali. Když nové názory na
jejich činnost, vzniklé ve středověku, jim umožnily rozkvět
činnosti, stali se pilíři zakládání měst a budovateli katedrál.
Po staletí plnily cechy dobře své poslání. Jejich ustrnutí a
vývoj od pospolitosti egoismu nevznikl jako vnitřní or-
ganisační vada cechovnictví, ale byl to důsledek nepřízně
doby, hrůz třicetileté války, později také náporu řemeslu
nepříznivých názorů od fysiokratů až po Marxe. Je pravda,
že mnohá řemesla zanikla, není již štítařů, není brním, ale
zato vznikla a stále vznikají řemesla nová. Řemeslo vydrže
lo také nápor strojů, zahájený liberalistickou Anglií, ale
dovedlo nalézti synthesu a učiniti ze stroje svého pomoc
níka. Ptejte se dnes řemeslníků a řeknou vám, jak si chválí
elektromotory v dílnách a různé jiné stroje, které jim usnad
ňují práci. Normalisace umožnila i malým řemeslným pod-
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nikům účast na velkých dodávkách, čímž odpadla jedna
z hlavních námitek, uplatňovaných proti řemeslu ve pro
spěch velkovýroby.

Vzpomeňme si ještě na dobu, která není tak dávno mi
nulou! Jaké to vládlo přesvědčení, že obuvnictví jest ře
meslem, odsouzeným zániku! čeho jsme byli již před
touto válkou svědky? Viděli jsme, jak kvalitní rukodílná
práce se uplatňovala stále víc, jak stoupal příliv učedníků
na obuvnictví, kterému se po řadu let učni vyhýbali, ne
boř se jim tehdy říkalo, že státi se obuvníkem znamená od
soudili se ke skomírání, ne-li hospodářské sebevraždě.
Naši obuvníci se zachránili kvalitní prací.

Je to opět kvalita, kterou vyhrávaly cechy ve středo
věku, kvalita, která byla znakem a projevem řemeslníkovy
cti. Když se zamyslíme nad tímto proudem vývoje řemesla,
vidíme, že vůbec žádné společenské pohrdání, žádné ná
zorové proskribování, žádné nápory, ať již vycházely od
kudkoliv, nedovedly zastavili vývoj řemesla,- v průběhu
dějin řemeslo nesčetněkrát změnilo formy svého provozu.
Když staré formy bylo nutno odvrhnout, řemeslo zůstalo.
Po věky slouží řemeslníci lidstvu. Řemeslo jako činnost,
snažící se o zlepšení životní úrovně lidské společnosti a
stálou tvorbu nových hodnot, je věčné, právě tak jako
umění, jehož je řemeslo kolébkou.

Dnes nezní otázka: má pracovat člověk nebo stroj? —
protože se uznává, že strojní práce má sloužit člověku. Dnes
nezní otázka: velký nebo malý podnik? —protože se uzná
vá existenční oprávnění obou. Tak i v názorech se proje
vuje velká renesance řemesla, která pro nás Čechy jako
pro malý národ znamená mnoho dobrého. Tím spíše, že
hospodářská politika Říše považuje řemeslo za jeden z hlav
ních pilířů blahobytu všech příslušníků pospolitosti.

poznámky
Jan Nováček:

Josef Stalin

Neoficielní životopis

I jne 21. prosince 1879 se marodil v malém gruzinském mě-
Ls steku Gori chlapec, kterého pokřtili jménem Soso, což

jest Josef. Jeho otec, Vissarion Džngašvili, původně dělník
v Adelchanovově továrně na obuv, otevřel si po čase vlastní
dílnn a bezohledným vykořisťováním tovaryšů a učedníků
se mu podařilo vystavěti si vlastní dům.

Mládí

V roce 1888 poslali rodiče malého Sosika do kněžské ško
ly při pravoslavném semináři. Spolu s ním byl ve škole bu
doucí autor knížky »Mé vzpomínky« Colokašvili. Kniha vy
šla r. 1934. Na str. 19 píše:

»Džugašvili byl jakýsi zlostník, vzdaloval se veselých zá-
bav, zato však ochotně účinkoval v každé klukovské zlo
myslnosti. Zejména rád páchal něco nepříjemného nebo bo
lestného ostatním spolužákům. Také velmi rád trápil zvířa
ta, která se mu dostala do rukou, zač byl nejednou potrestán
karcerem.«

Na straně 23. čteme:
»Jeden seminarista jménem Gabunije byl zlákán revo

lučními ideami, sehnal kdesi nelegální marxistickou litera
turu a pozval 3—4 důvěrné své přátele, aby si tuto literaturu
přečetli společně. Když jeden z účastníků těchto schůzek
mimoděk o tom Džugašvilimu cosi vytlachal, uprosil Soso
druhého dne Gabuniju, aby také jeho přijal do kroužku. Po
třech dnech byla provedena u Gabunije a ostatních členů
kroužku policejní prohlídka. Džugašviliho však nechali na
pokoji. Brožury a knihy, které Gabunija schoval kdesi ve
dvoře semináře, byly bez dlouhého hledání nalezeny.«

To bylo Sosovi asi 16 let.

Profesionální revolucionář

Když by] vyloučen ze semináře, ujal se ho sekretář tif-
liské sociálně demokratické strany Jenukidze a zaměstnal

ho jako stranického agitátora. Od té doby (r. 1897) začíná
Stalinova kariéra »profesionálního revolucionáře«. Povahové
rysy dnešního sovětského diktátora dokresluje odměna, kte
ré se Jenukidze od svého bývalého žáka dožil: Roku 1933 byl
Jenukidze zatčen a deportován do olověných dolů bajkal
ských. Když přes nejtěžší životní podmínky odmítl podřídili
se Stalinově generální linii, byl na Stalinův osobní rozkaz
tento starý spolubojovník Leninův r. 1937 znovu zatčen a v
irkutském vězení od G. P. U. zastřelen.

Snad v této pozdní mstě hrála svou úlohu nevysvětlená
tajemná skutečnost, že kdykoliv Džugašvili vstoupil do kte
rékoliv organisace, byli její členové v krátké době bezpečně
carskou ochrankou pozatýkáni a deportováni na Sibiř, s vý
jimkou ... Stalina, který doposud vždy zůstával na svobodě.

V zimě r. 1900 sorganisoval Soso, jiným přízviskem také
»soudruh Koba«, bandu »kinto«, jejímž úkolem bylo »vy
vlastňovali vyvlastňovatele«, t. j. stručně řečeno loupiti. Po
měrně dlouho se mladým expropriátorům dařilo. Až dne 6.
dubna 1902 přinesl batumský časopis »Novosti Dna« tuto
zprávu: —

»Včera zatkli úředníci kriminální policie v hotelu »Ara
rat« známého organisátora drzých loupeží u tifliských a ba-
tumských kupců Soso Džugašviliho.«

Zřejmě došla i. úplatné carské policii trpělivost. To také
bylo první Sosovo zatčení vůbec. Dne 2. července 1902 týž
časopis v rubrice Ze soudní síně psal:

»Včera se konalo závěrečné líčení se skupinou zlovol
ných vyděračů, kteří v posledním P/i roce naloupili u zná
mých tifliských a batumských kupců značné částky peněz.
Hlavní obžalovaní: Poliašvili O. R., Kvitašvili L. G., Puluka-
va A. N-, Georgadze N. E. a Džugašvili S. V. byli rozsudkem
tifliského soudního dvora odsouzeni do vězení na iVí roku
každý deportaci na 3 roky do vzdálených krajů říše. Ob
žalovaný Džugašvili S. V. kromě toho, poněvadž se vyhnul
vojenské povinnosti, bude po odpykání trestu zařazen do
trestní setniny po celou dobu jeho povinné vojenské služby.«

Od r. 1903 se podařilo Stalinovi, který tehdy používal
dalších illegálních jmen David, Ničeradže, Čičikov, Ivanoviě,
uprchnout ze Sibiře ještě neméně už pětkrát, — to v době,
kdy četnictvo při nejmenším pokusu o útěk měla: rozkaz bez
ohledně po uprchlících střílet.

Tehdy už kolovaly o Stalinovi a jeho povážlivém štěstí
při útěcích ze Sibiře mezi gruzínskými a později i petrohrad
skými socialisty nejrůznější dohady a podezření. Dal jim vý
raz sociálně demokratický šllegální časopis »Novaja Žizň« v
Petrohradě dne 1. září 1911 v článku »Provokatéři pracují«:

»Ostražitou pozornost revolučních dělníků Putilovskfch
továren vzbudilo podezřelé chování skupiny kavkazských
bolševiků, kteří přijeli do Pitěru, mezi nimi především ja
kýchsi »soudruhů« Koby, Kamo, Dido a jiných pseudony
mů. Bylo zjištěno, že zatýkání v Putilovských továrnách
dochází obyčejně po návštěvě některého z uvedených kav
kazských bolševiků v tajných bytech nebo na dělnických
schůzkách. Vypátrání a zničení illegální tiskárny petrohrad
ského výboru rudé sociálně demokratické strany dělnické na
Muxinské třídě rovněž následovalo po návštěvě výše uve
deného »Koby« v této typografii«.

2ák Leninův?

Když se car Mikuláš II. zřekl trůnu, byla r. 1917 jeho
kancelář podrobena prohlídce revolučními a socialistickými
činiteli. Ti našli mezi nevyřízenými spisy také tento zajíma
vý dokument z r. 1915:

»Vrhajíce se nohám Vašeho Imperátorského Veličen
stva a spoléhajíce v Carskou milost, my níže podepsaní de
portovaní prosíme, aby nám byla poskytnuta možnost v hroz
nou hodinu boje Vlasti s vnějším nepřítelem zasloužit! si
svou čestnou prací Carské odpuštění.

Podpisy: Rozenfeld, Malinovskij, Džugašvili, Kollontaj.*
Ano, ano, tak to bylo. Revoluční profesionálové prosili

na kolenou cara o milost: Rozenfeld — Kameněv (kterého o
20 let později dal Stalin popravit), Kollontajová — praktička
a theoretička volné lásky a vyslankyně SSSR v Oslo a Stock
holmu, Malinovskij — starý bolševik a po návratu do Petro
hradu odhalený jako starý dlouholetý agent carské ochran
ky, a jeho přítel — Stalin.

Po revoluci 1917 a před příjezdem Lenina z ciziny řídil
Stalin spolu s jinými předáky bolševickou stranu. V dubnu
1917 byla na konferenci strany přijata tato Leninova reso-
luce o organisačních záležitostech:

»Zjišťuje se, že členové ústředního výboru, kteři stáli v
čele bolševických organisaci od počátku března do počátku
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dubna, projevili naprostou theoretickou negramotnost a
praktickou bezpáteřnost, zřítivše se na linii skutečného pří
měří s prozatímní vládou a ponechavše masy bez vedení v
boji za sověty. Zvlášť hrubou chybou, kterou konference od
suzuje, byla linie soudr. Kameněva, vedoucí spolupráci s
»levými« živly prozatímní vlády, a Stalina, který povzbuzo
val řadu anarchistických výtržností, skončivších neorganiso-
vánými vraždami a loupežemi (Kronštadt), čímž se práce
strany ocitla v nebezpečném sousedství se zločineckými
živly.«

Tato resoluce je otištěna v XXI. svazku Sebraných spi
sů Vladimíra Iljiče Lenina na str. 466. Rozumí se, že jen v
prvním vydání, které po roce 1926 bylo staženo z knihkupec
kého trhu a nahrazeno vydáním druhým, ve kterém už tato
resoluce chybí.

Na 42. stránce knížky Ski janského: »Borba za naslědstvo
Lenina« je vylíčena úloha Stalina v sovětsko-polské válce
jako politického komisaře sovětské armády. Tehdy Stalin
proti výslovnému rozkazu Tuchaěevského na vlastní vrub
vrhl Buděnného jízdu na Lvov. Skljanskij, který býval se
kretářem výkonného výboru bolševické strany, píše:

»Lenin byl tentokrát doslova rozlícen. Dal rozkaz: »Od
stranit tu svini do 24 hodin.« Do protokolu schůze ústřední
ho výboru bylo zapsáno, že po skončení války musí býti
otázka o tom, jak si Stalin počínal, projednána v ústředním
výboru.«

Leninova smrt
Čtyřiadvacet hodin před svou smrtí nadiktoval Lenin

své ženě Krupské dopis, adresovaný Stalinovi:
»Vy si myslíte, že už jsem živá mrtvola a že proto smíte

za mými zády páchat své špinavosti. Klamat stranu, klamat
mne jste dovedl. Ale teď přišla hodina odplaty. Už dvakrát
jsem se chystal vyhodit Vás ze strany jako člověka, který
dělá hanbu straně tím, že je jejím členem, ale má nemoc
Vás před tím zachránila. Jestliže také tentokrát vyváznete,
poněvadž se můj zdravotní stav zhoršuje, čehož jste, jak ny
ní vidím, vinníkem Vy větším než neblahá Kaplanova, tu Vás
i v případě mé smrti stihne krutá odplata strany. Už jsem se
0 to postaral. Nechati Vás ve straně, znamená zahubit celou
naši věc. Račte odevzdat svou stranickou legitimaci Naděždě
Konstantinovně, která sama ji odnese do ústředního výboru
a ten o Vás rozhodne ještě dnes. Lenin.«

Téhož dne telefonoval dr. Levin, Leninův lékař, svému
příteli Stalinovi, že se proti němu něco chystá. O těchto dra
matických chvílích nás poučuje kniha vzpomínek bývalého
so^|tského lidového komisaře Šejumana:

»Když Krupská vstoupila do Stalinovy pracovny a ode
vzdala mu dopis, drze prohlásil: »Vladimíru Iljiěi je zřejmě
už zle. Takové otázky se přece neřeší rodinným způsobem.
Aby byl vyloučen ze strany komunista tomu ještě člen
polbyra, tomu nestačí, aby si to přál jediný člen polbyra,
1 kdyby to byl Lenin...« S těmito slovy vytrhl Stalin z ru
kou překvapené Krupské aktovku, ve které ležel druhý Le
ninův dopis, adresovaný ústřednímu výboru a jednající o
vyloučení Stalina ze strany a o tom, aby byl odevzdán sou
du... Po odchodu Krupské si Stalin zavolal Sergo Ordžoni-
kidze: »Sergo! Okamžitě jeď do Gorek. Upozorni Levina, ať
jedná.«

A Levin jednal. Když se Krupská vrátila Leninovi, za
stihla Levina, jak odklízí vatu a rozbitou ampulku. Ve vzdu
chu bylo cítit éther. Krupská ještě ani neskončila své vy
právění o scéně se Stalinem, když Leninovi začínalo býti
hůř. Byly přesně 2 hodiny odpoledne dne 21. ledna 1924. A v
6 hodin 50 minut téhož dne Lenin zemřel. Dr. Levin okamži
tě provedl pitvu, mozek Leninův odvezl do Moskvy. Mozek
byl ponořen do čistého lihu. Stopy vražedné injekce byly
zahlazeny.«

Závěť Leninova a poslední slova Felixe
Dzeržinskčho

Američan E a s t m a n vydal v r. 1927 knihu, ve které
otiskl fotografický snímek dokumentu, zvaného Leninova
závěť, tohoto obsahu:

»Stalina nelze považovat! za jednoho z předáků naší
strany. Mluvím tu o něm jen proto, poněvadž se Stalin
skutečně pokouší vésti stranu. Avšak Stalin nemá tomu
předně potřebného theoretického zakalení, dovede jen opa
kovat fráze, které pronesli druzí, a i to ještě ne vždy vhod.
Ale hlavně, a to za druhé, Stalin nemá osobních vlastností,
které by ospravedlňovaly jeho pretense na vedoucí úlohu v
komunistické straně. Stalin je hrubý člověk v nejhorším slo
va smyslu, je krutý v ohledu morálním, je neloyální a ocho

ten zradit každého a oklamat kohokoliv. Považuji za svou a
soudr. Trockého největší chybu, že jsme dovolili, aby se'
Stalin mohl vymknouti odpovědnosti před stranou v souvi-’
slosti s jeho nedůstojnou úlohou v době tažení na Varšavu*
a s podvodem, který spáchal v Gruzii. Byla chyba i v tom, \
že jsme dovolili, aby byl jmenován generálním sekretářem,
ústředního výboru. Ponechá-li strana Stalina na jeho nyněj
ším význačném místě, pak předvídám nejtruchlivější ná
sledky až do rozkolu a záhuby strany. Tento kuchař vyrábí
jen ostré pokrmy a nám ho není potřebí.«

V roce 1926 na schůzi ústředního výboru polské komuni- '
stické strany několik hodin před svou smrtí ohlásil zaklada-'
tel Crejzvyčajky a osnovatel třídního teroru Felix Dzeržinski: '

»Žádám, aby byli okamžitě vyloučeni ze strany a oka-
mžitě zatčeni provokatéři a nejhorší nepřátelé Leninovy,
strany a věci dělnické třídy: Stalin, Molotov, Kalinin a Ord-,
žonikidze. Stalin je horší než Azef a Gapon dohromady! Jaká
škoda, že Iljič svého času váhal rozdrtit! tohoto hada, který'
se ohřál na prsou strany...«

Leč Stalinovi pomocníci opět jednali bleskurychle a
drasticky. Po řeči Dzeržinského byla ohlášena půlhodinová'
přestávka. Když minula, vystoupil řečnickému pultu Stalin'
a s jesuitským výrazem smutku v obličeji ohlásil:

»Soudruzi, Felix Dzeržinski právě zemřel ochrnutím'
srdce po přílišném rozčilení.«

Podle knihy bývalého komunisty a vysokého úředníka'
komisariátu lesnictví K. J. Albrechta (»Zrazený socialismus«)
zemřeli v SSSR náhlou a podezřelou smrtí také Klára Zet-
kinová, Max Holz, Maxim Gorkij i jeho syn, N. K. Krupská 1
(Leninova vdova) a m. j. podivnou náhodou vždy právě ve
chvíli, kdy Stalinovi jejich nepokrytá oposice nebo otevřené
nepřátelství mohlo škodit. Úmyslně jsou tu vynechány úsud
ky politických protivníků Stalinových (Trockij, Zinověv, Ry
kov, Smimov).

O Stalinovi bylo již mnoho psáno — pravda se záměrnou
nepravdou. Tak se časem okolo této vůdči postavy tragické
ho období Ruska vytvořila hustá mlha, obklopující jeho lid
skou tvář tajemným šerem. Ve skutečnosti není v Stalinovi
nic tajemného. Známe-li dokonale jeho život v letech, kdy
ho poháněly vnitřní popudy činům, pak víme, že tyto činy
byly nutným výsledkem jeho povahových vlastností, a tyto
činy můžeme pak zcela objektivně a střízlivě posoudit!. Pro
to také není Stalin žádnou záhadou. Surová vrozená despo-
tičnost povahová, tvrdošíjnost kavkazského horala, lstivost
sedláka východních stepí, naprostá bezcitnost utrpení bliž
ních, krutá nemilosrdnost revolučního profesionála, jehož
atheismus nebyl vyrovnán žádnou lidskou soustavou mravní,
— tak musil vypadat muž, jenž všemi prostředky bažil po
neomezené moci a dosáhl jí. Této moci dosáhl v zemi, jejíž
dřívější carští vládcové za celých 300 let svého panování ne-
prolili, aby se udrželi na trůně, tolik krve, jako tento dědic
Romanovců, representant »proletářské diktatury«, za pou
hých 20 let své vlády.

Patří k tragikomickým rysům naší epochy sociální
psychopathologii určité části našich vrstevníků, že ve jménu
pokroku tleskají v Rusku obnově tužší samovlády, než exi
stovala do r. 1917. A že touží po rozšíření tohoto samoděržaví
do celého světa, — také vlastní zkáze fysické.

„Tak jedná gentleman.“

Dostala se mi náhodou do rukou zajímavá knížka — učebni
ce z bývalé CSR. Jmenuje se »Na cestu životem«, základy ob
čanské nauky ,a výchovy, díl III. (pro I.-IV. třídu občanské školy),
13. svazek knihovny Školních příruček »Dědictví Havlíčkova«.
Miniaturní obrázek Havlíčkovy sochy vidíme dole na titulnú&
listě jako znak brněnského nakladatelství.

Na prvních stránkách knížky je výklad o národu a společ
nosti. Ve stati Výchova společenská mě upoutal odstavec »Gen
tleman« a s pochopitelným zájmem jsem si přečetla, co říká au
tor české mládeži o vzoru anglické dokonalosti. Říká mimo jiné
toto:

»Slovo gentleman (vyslov džentlmen!) je anglické,
ale zdomácnělo všech národů vzdělaných. Gentlemanem
nazývají Angličané muže po každé stránce dokonalého. Slovo
toto dá se těžko nahradit! slovem českým, jež by mělo týž
obsah: nejvíce se blíží pojmu bohatý r. ělověk-char-
aktér«.

Následuje několik vět o gentlemanově zevnějšku a odstave
ček končí větouj »A le tyto zevnější znaky jsou cel
kem vedlejší, hlavní věc, abychom byli gentle
many srdce m«.
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Přítomnosti

Potom text pokračuje:
»Gentleman je dobromyslný, zdvořilý, skromný a vcliko-

myslný. Nikdy nikoho neurazí, úzkostlivě dbá toho, aby mu
neuklouzlo ani jediné slovo zlé nebo kousavé: ale nesnese
žádného bezpráví, ať se týká jeho sama nebo někoho jiného.
Jeho zásady jsou pevné a neoblomné; nikdy neuzavírá ne
důstojných dohod (kompromisů). Nikdy nikoho nepodezírá ze
zlých úmyslů, neboť sám nikdy nechce jednati špatně. Vidí
vše raději v lepším než horším světle (má sklon optimis
mu). Jsa vyzbrojen pouze vědomím práva a dobra, kráčí
světem pevně a odhodlaně, nelekaje se překážek. Své chout
ky a záliby dovede krotiti. Nestranně posuzuje své jednání
a snaží se odstraniti své chyby a nedostatky. starším lidem
ie uctivý, mladším shovívavý.

Gentleman nikdy nelže a nikdy nespílá. Je-li nucen o ně
kom říci něco špatného, učiní tak pouze tehdy, má-li pro to
nezvratné důkazy.

Tak jedná sentlenjan. Není proto větší pochvaly,
než když o někom můžeme právem říci: To je gentleman!
Nuže: Snažte se všichni, aby jednou, až dospě
jete, mohli to lidé říci o vás!«

Chudák autor! Slovo »gentleman« se prý těžko dá nahraditi
slovem českým. Nejvíce se prý blíží pojmu bohatýr! Pěkné věci
to kdysi v občanské nauce českým dětem vykládali! Či jsou snad
bohatýři ti »nebeští« hosté, kteří se snášejí nad české kraje a
z palubních zbraní střílejí na české ženy a děti?

Když jsem já chodila do školy a studovala, nikdo nám, díky
Bohu. takovéhle věci nevykládal. Občanská nauka nebyla sa
mostatným předmětem, nikdo nám neobjasňoval význam anglic
kého slova »gentleman«, ale za to jsme slyšeli o lidech ušlech
tilých a poctivých. I o bohatýrech jsme slyšeli, ale nikdo
je nepřirovnával ke gentlemanu. Ani když jsem se později
učila anglicky, nikdy mi nenapadlo klásti rovnítko mezi slova
bohatýr a gentleman. To jsem se dověděla teprve z občanské
nauky pro občanskou školu bývalé republiky.

Osud je velmi ironický pán. V republice jsme z anglických
gentlemanů dělali bohatýry a angličtí gentlemani se nám za to
odměnili políčkem v Mnichově. Mnichovskou odměnu však ne
považovali patrně za dostatečnou, a proto splácejí svůj »čestný«
dluh ještě dnes pozdravy z palubních zbraní.

Doufejme, že tyhle nejnovější pozdravy anglických »gen-
tlemenů« vyléčí už jednou provždy českého člověka z jeho cho
roby, která záleží v nedostatku kritičnosti a úcty sobě samé
mu, a naučí ho vážiti si pravé české poctivosti. Připlete-li se
však přece poctivému Čechu slovo »gentleman«, nechť si vzpo
mene na české oběti gentlemenů v předvánočních dnech roku
1944. Vzpomínka snad stačí, aby slovo »gentleman« vyloučil ze
svého slovníku.

P. S. Šotek z brněnské tiskárny, ve které byla zmíněná
občanská nauka vytištěna, byl rozhodně vtipný chlapík a ne
měl zřejmě pánům Angličanům té přemrštěné úcty jako
někdejší republikánští Češi. V celé stati vysázel slovo gentle
man špatně, bez prvního »n«, tedy getleman, a dovedl »stře-
žiti« své dílo tak pečlivě, že chyba unikla korektorům i re-
visorům a objevila se v citované stati celkem dvanáctkrát.

* * *

Tato glosa byla napsána na rozhraní roku 1944 a 1945. Z tech
nických důvodů nemohla býti uveřejněna v únorovém čísle »Pří
tomnosti«. Dne 14. února 1945 podali nám anglo-američtí »boha
týři« nový důkaz své »ušlechtilosti«. tomuto novému důkazu
připojuji (v kanceláři s vytlučenými okny a s vyhlídkou na
kouřící zbořeniště), jen jednu otázku: »Drazí čeští spoluobčané,
budete ještě teď ztotožňovat! slovo »gentleman« s naším ušlech
tilým člověkem?« -kde-

Nová etapa židovlády v Sovětském svazu.

Židovláda v Sovětském svazu prodělala za čtvrt století svého
trvání jedinečný vývoj. Na podkladě leninismu a s účinnou Stali
novou pomocí dospěla od primitivismu rafinovanosti. Sovětští
Židé .jsou totiž dnes již příliš chytří, než aby ještě stavěli na ob
div svůj rozhodující vliv a svou moc. Lenin již v prvních dnech
bolševické revoluce hlásil, že »je hloupostí, počítati s tím, že ko
munismus by mohl býti vybudován jedině silami komunistické
avantgardy, t. j. jedině členy komunistické strany. Jde o to, aby
chom se naučili budovat komunismus rukama nekomunistů.« Za-
měníme-li v této Leninově thesi abstraktní pojem »komunismus«
tím. čím sovětský komunismus ve skutečnosti je. totiž židovládou
nad nežidovským obyvatelstvem, zjeví se nám podstata židovské
otázky v Sovětském svazu v naprosto jasném světle. dokonalé
mu pochopení tajemné všem'ohoucnosti židovlády v Sovětském
svazu je však nutno si povšimnout method, jimiž se Židé dostali
v Rusku moci, a tuto svou moc konsolidovali. Používáme za
podklad Borkmanovo líčení v posledním čísle revue »Die Aktion«.

Bolševická revoluce v roce 1917 byl největší podvod, jaký byl
kdy na ruském národu spáchán. Byla to vůbec revoluce v každém
směru anonymní. Vedli ji anonymové: Lenin — Uljanov. Trockij
— Bronštain, Zinověv — Apfelbaum, Kameněv — Rosenfeld. Sverd-
lov — Perlmutter, atd.. tedy vesměs lidé, známí nanejvýš v kru-
*ích řemeslných revolucionářů. Anonymita bolševické revoluce
spočívala však také v neprůtílednosti jejich hesel a cílů. Byl to
podvod, jaký nemá v dějinách příkladu. To. čemu se dnes vše

obecně říká »velká proletářská revoluce«, bylo v roce 1917 ruské
mu národu, vyčerpanému válkou a nespokojenému se sociální ne
spravedlností carismu. označováno za »velký boj o mír, půdu a
svobodu«. Komunismus, t. j. židovláda, byl do Ruska vpašován
stejným způsobem, jako se do Ruska vloudili v zaplombovaných
vagonech jeho pohlaváři Židům šlo v prvé řadě o to. aby pevně
zakotvili a náležitě vybudovali svou moc. načež se teprve po de
síti letech doznali, že krvavá revoluce v roce 1917 nebyla vedena
o mír a o získání půdy. a že šlo jen o pokus o »zřízení socialismu
v jedné zemi jakožto předpoklad světové komunistické revoluce«.
A tento podvod byl doplněn bezohledným a rychlým fysickým
zničením všech odpůrců. Jakým způsobem se to dělo, o tom se
vyjádřil Lenin v jedné ze svých prací proti křesťanské morálce.
Lenin zde napsal: »U nás bolševiků panuje zásada, která je v pro
tikladu ke křesťanství: zničit raději devět nevinných, jen když ne
unikne jeden provinilý.« Židé měli v Rusku všecko tak dokonale
zmonopolisováno, že ruský člověk neměl do ničeho co mluvit. Vý
stižně to vyjádřil bolševický Žid Karel Radek, když při prohlíže
ni seznamu svých spolupracovníků v zahraniční části sovětského
listu »Izvěstija« prý »žertem« zvolal: »Rosenblatt, KJion. Silber-
štajn, Kantorovič ... a najednou takový Ivan Ivanovič. Tihle Ru
sové jsou ale mazaní a dotěrní! Dovedou se všude vetřít!«

V prvních letech židovlády v Rusku nastala divoká honba
dětí Izraele za vysokými úřady a tučnými prebendami, takže ve
vládním aparátu byla průměrně 75 procent Židů. V některých
ústředních úřadech, jako na př. v lidových komisariátech pro za
hraniční záležitosti, pro zahraniční obchod, finance atd., byl počet
Židů ještě značně vyšší. Až do roku 1937 byli vedoucí úředníci
lidového komisariátu pro zahraniční záležitosti výhradně Židé:
Litvinov. Karachan. Rotštajn. V komisariátu pro zahraniční, ob
chod to vypadalo stejně: Rosengolc. Welzer, Rabinovič. Messing,
Belinskij. Rovněž všemohoucí GPU vedli Židé: Jagoda. Trilisser,
Pauker. Reiseman. Ve všech ústředních úřadech bylo pravidlem,
že ředitelé kdejakého oddělení, jejich zástupci a sekretáři byli
Židé. A podobně tomu bylo také v úřadech strany, odborových
svazů a obzvláště v korporacích hospodářských, kde Židé vytvo
řili všemohoucí hospodářskou byrokracii a zmocnili se celé ob
chodní sítě a kooperativů. V této době spěchali svým souvěrcům
do Ruska na pomoc Židé z celého světa, hlavně však z Německa
a z Ameriky, kteří se záhy stali páteří sovětského státního apa
rátu. Tento velký příliv Židů a obzvláště drzost, s kterou tito bý
valí hauzírníci. kramáři, kořalečníci a všelijací mastičkáři ihned,
jakmile se zmocnili nějakého výnosného místa, začali šikanovat
domácí ruské obyvatelstvo, vyvolaly po celém Rusku značnou pro
tižidovskou náladu.

Z počátku tomu čelili Židé brutalitou. Upravili si trestní právo
po svém a vydali paragraf, který stanovil trest smrti za protiži
dovské smýšlení. Za jírojev protižidovského smýšlení bylo pova
žováno i to, když někdo nazval Žida Židem anebo když svým cho
váním dal najevo, že ví, že má před sebou Žida. Avšak ani toto
drakonické a krvelaóné zákonodárství nebylo nic platné a protiži
dovská nálada se v nejširších vrstvách ruského lidu stále šířila.

Tehdy se Židé ve své mazanosti rozhodili pro novou taktiku.
»My sami podněcujeme v Sovětském svazu antisemitismus.« ozval
se první varovně patriarcha sovětského Židovstva, Kaganoviě.
»V zemi, kde netvoříme ani celá dvě procenta obyvatelstva, ne
smíme se příliš Stavět na obdiv.« O tomto Kaganoyičově projevu,
učiněném ovšem v nejužším kruhu, psal Ilja Ehrenburg.

Tak přešlo Židovstvo v Sovětském svazu nové taktice svého
panství. Hlavním jejím pomocníkem, ba možno říci průkopníkem
byl Stalin. Stalin totiž ve svém úsilí o zničení staré leninské gar
dy bolševiků, jež se mu stala konkurenčně nebezpečnou, zasáhl
celou řadu prominentních a všeobecně známých sovětských Židů.
Rosengolc. Sokolnikov. Kameněv, Zinověv a četní jiní byli ovšem
postavení ke zdi ne pro své židovství, ale proto, poněvadž ohro
žovali Stalinovo diktátorské postavení. A poněvadž byli zatýkám
a hromadně popravováni přečetní jejich stoupenci mezi komisary,
v armádě a ve státním aparátě, kteří byli rovněž Židy, prostě
proto, poněvadž všechna vedoucí místa měli v rukou Židé — vy
padalo to pro nezasvěcence jako velké Stalinovo tažení proti Ži
dům a na ochranu domácího ruského obyvatelstva.

Stalin o němž sovětští Židé velmi vážně tvrdí, že je potomkem
kavkazských Židů. tak zvaných Uriá. nemůže ovšem ve skutečno
sti býti ani podezříván z protižidovského smýšlení. Naopak, je o
něm všeobecně známo, že je jejich ctitelem a ochráncem. Rozhod
ně také nebyla náhoda, že z dopadené a odsouzené komunistické
oposice nezůstal na živu ani jediný Rus, ale že byli pardonováni
dva nejmazanější Židé: polský Žid Radek a rumunský Žid Rakov-
skij. Stalin ovšem není nadarmo všeobecně znám jako starý lišák,
který dovede dělat z nouze ctnost. Proto zničení oposice ve straně,
označované mezi sovětskými Židy žertem za »první protižidovský
piogram bolševismu«, bylo Stalinem hned obratně využito tomu,
aby protižidovsky naladěným širokým vrstvám ruského lidu se
Stalin zjevil .jako jejich obránce proti židovské záplavě. Mezi
prostými komunisty z řad dělnictva bylo tehdy často slyšet slova:
»Soudruh Stalin má úplně pravdu, když účtuje se Židy za jejich
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zpupnost vůči ruskému národu.« Gruzinec svým původem, lupič
svou výchovou a kat ruského národa svým povoláním neštítil se
Stalin použít žádného prostředku, aby povznesl svou popularitu.
Sympatie širokých vrstev ruského lidu mu stála za těch několik
set nebo tisíc židovských hlav.

Prakticky zůstalo ovšem vše při starém. Hlavy Zinoyěva, Ka-
meněva. Gamarnika a jejich pobratimců se skutálely do písku, ale
jinak se v zemi »vítězného socialismu« změnilo jen to. že židovlá-
da ještě velmi podstatně zesílila, nebot se stala neviditel
nou. Zkoumáme-li dnes seznamy členů ústředního výboru vše-
sovětské komunistické strany bolševiků, rady lidových komisařů,
.vedoucích místních skupin organisace strany, státních a hospodář
ských úřadů, objevíme jen velmi zřídka neruské rodné jméno.
Stejný obraz poskytují moskevské ústřední úřady. To je nová
etapa židovlády v Sovětském svazu.

Sovětští Židé se naučili budovat svůj »komunismus« nežidov-
skýma rukama. Lenin proklamoval kdysi heslo: »Každá děvečka
a každý čeledín se musí naučit vládnout ve státě.« Na první
pohled to ovšem čpí primitivní demagogií, ale sovětským Židům
se to stalo znamenitým vodítkem. Nová etapa židovlády v Sovět
ském svazu spočívá právě v tom. že vedení státu byly nasaze
ny statisíce a miliony »děveček« a »čeledínů«. Nezáleží ovšem
na tom, že ve skutečnosti ani dost málo nevládnou a že jsou
jen pouhými vykonavateli židovské vůle a zvůle. Rus ze Sovět
ského svazu nám o tom vypráví: Těmto lidem bylo vsugerováno,
že je .vládnutím’, když nějaká tak zv. ženská sekce nějakého
místního sovětu zasedá plných dvacet nebo čtyřiadvacet hodin,
aby objasnila problém, jak rozdělit sjo sáhů dříví mezi dvě stě
tipících rodin frontových bojovníků nebo válečných invalidů.
Je třeba se vžít do vnitřního rozpoložení takové .děvečky’ nebo
takového .čeledína’, když sebevědomě a hrdě vykonávají svůj
.vysoký úřad’ zástupce nejvyšší rady SSSR nebo podobně — ač
tento .úřad’ spočívá ve skutečnosti jen v tom, aby si občas do
krve utleskali dlaně, když nějaký byrokrat v několikahodinové
řeči bezpoětukrát vysloví Stalinovo jméno. Je možno slyšet:
.Dříve jsem byla jen kuchařka Marfa — dnes jsem však Marfa
Petrovna Zmakova. člen vlády. Soudruh Kaganovič mi již do
konce osobně podal ruku. Jak bych neměla pro takové státní
vedení obětovat spásu své duše!’ — .Dříve jsem byl pouhým
pomocným pasákem a byl bych se musel hodně namáhat, abych
se během let stal pořádným pastýřem. Dnes jsem však komisa
řem GPU. Jak bych tedy mohl váhat, nasadit svůj život za ta
kové státní vedení.’ Podobně smýšlí mnohá oběť židovské politiky,
která je světovým mistrem balamucení.

V ěem spočívá politika sovětského Židovstva? Odpověď je
docela prostá: v rafinované agitaci a v ďábelsky promyšlené
organtsaci. »Sovětská moc znamená vládu lidu prostřednictvím
lidové rady. která určuje a řídí osudy SSSR. Naše země je jedi
ná na světě, která má opravdovou a dokonalou demokracii...«
Tak a podobně je to denně rok co rok vtloukáno do hlav ubo
hých sovětských občanů. Tuto píseň hudou noviny, knihy, brožu
ry, tlampače rozhlasu, plátna biografů a zkušeni demagogové na
nejrozmanitějších schůzích a zasedáních. A máme-li býti oprav
du upřímní, pak musíme přiznat, že se nelze divit, že ruský ná
rod docela automaticky tomuto balamucení přikyvuje. Vždyť
kapka za kapkou vyhlubuje i kámen! A židovská lež kapka za
kapkou dopadá už dvacet sedm let na bezbranně skloněné hlavy
ruského lidu.

A jak to vypadá s židovskou organisací? Vypadá to tak, že
sovětští Židé vládnou nyní Rusům prostřednictvím Rusů. Základ
nou této organisace židovské moci je kádr nejrozmanitějších
funkcionářů, v komunistickém žargonu tak zv. »aktiv«. To jsou

- ruští lidé. kteří ani ne tak z konjunktury, jako spíše v důsledku
zmateného svědomí pomáhají Židům držet na uzdě celý svůj
vlastní velký národ. Židé v Sovětském svazu šli zevně, tedy
zdánlivě tak velmi do ústraní, že dokonce i sám Kaganoviě. vše-
sovětský jejich patriarcha, po celou dobu války nevystoupil ve
řejně. A Kaganoviěovo jednání je směrodatné všem sovětským
Židům. Organisace židovlády v Sovětském svazu je tak doko
nalá, že Židé ani nepotřebují veřejně vystupovat. Všecko, co
chtějí, vyřizuje za ně »aktiv«, jehož prostřednictvím je celý So

větský svaz od svých špiček až po základnu pyramidy pod usta
vičnou bdělou kontrolou Židovstva.

Co potom záleží na tom. že většina funkcionářů a sekretá
řů bolševické strany je dnes již opravdu nežidovského původu?
A jak by na tom vůbec mohlo nějak záležet, když docela nahoře,
v politbyru a v orgbyru ústředního výboru, který určuje a
střeží každičký krok těchto funkcionářů a sekretářů, sedí sám
Stalin a vedle něho Kaganoviě. hlava sovětského Židovstva! Po
dobně je tomu také v odborových svazech, kde dnes téměř všu
de jsou předsedy a sekretáři místních skupin a úřadoven vý
hradně Rusové. Dávno již minuly doby, kdy se tam všude ve
řejně rozvalovali Židé. Dnes už to není třeba, bylo by to zby
tečné a dokonce i nebezpečné. Odborářské »děvečky« a odborář
ští »čeledínové« obstarají to za ně. Naučili se již vyždímat z rus
kého pracujícího člověka třeba poslední kapku krve — přesně
podle rozkazů všemohoucího presidenta ústřední rady odborových
svazů SSSR. kterým je Žid Švemik.

Podobně je tomu i v NKVD, v bývalém GPU. V lidovém
komisariátu pro vnitřní záležitosti jsou komisary, vyšetřujícími
soudci a katy opravdu ruské »děvečky« a ruští »čeledínové«. Není
tam již třeba Židů. »Děvečky« a »čeledínové« byli Židy vycvi
čeni v likvidování svých rodných bratří výstřelem do týla stejně
přesně a brutálně, jak to v počátcích bolševické diktatury činili
židovští katané. Nad celou organisací NKVD bdí ovšem kavkaz-
ský Žid, všemohoucí Berija. naplňující tuto strašlivou »ruskou«
instituci vyloženě židovským duchem.

Ve všech oborech používají sovětští Židé ruských »děve
ček« a »čeledínů«, jen v jediném si podrželi monopol dále pro
sebe. Tímto oborem, který se za žádnou cenu neodvažují dáti
z ruky, je tak zvaná politická osvěta, t. j. bolševická agitace.
Bolševické agitaci, kterou v Sovětském svazu ovládají dosud vý
hradně Židé, říká se v sovětské hantýrce ovšem květnatě »likvi
dování pozůstatků kapitalismu v lidském vědomí a výchova
těchto lidí v uvědomělé budovatele komunistické společnosti«.
Podle sdělení Rusů ze Sovětského svazu jsou tři druhy tohoto
»likvidování« a této »výchovy«, a to pro úplně »nenadané« výstřel
do týla. pro »zaostalé« se používá methody »přeorientováni«
v koncentračních táborech, kdežto poměrně »nadaní« jsou pře
měňováni v morální přežvýkavce.

Tato poslední methoda spočívá na soustředěné bolševické a
sovětské agitaci. Její umění spočívá v tom, že celou theorii so
větského bolševismu soustředila do dvou nebo tří prostinkých
»idejí«, které od rána do noci den ze dne. týden co týden a rok
co rok vtlouká ruskému člověku do hlavy. »Všecko, co je v So
větském svazu, je dobré, kdežto vše, co je za hranicemi, je špatné.«
»Stalin je moudrý a strana je moudrá, proto se Stalin a strana
nikdy nemohou mýlit.« — »Smýšlí-li kdo jinak, je fašistickým
agentem «

A tyto »ideje« jsou vštěpovány ruskému člověku rozhlasem,
tiskem a na povinných schůzích, ať již je jejich program i zdánlivě
naprosto nepolitický. Tato »výchovná práce« zdá se ovšem Židům
býti tak velmi důležitá, že ji vykonávají výhradně sami. neboť
mají strach, aby se v mozcích a v duších ruského lidu ani na
okamžik neprobudil protest. Proto i dnes ještě je v Sovětském
svazu tisk, divadlo, film a rozhlas výhradním monopolem Židů.

Nová etapa židovlády v Sovětském svazu vyznačuje se tím,
že Židé se kryjí za »národní ideje« a že se úplně vzdali své dří
vější mezinárodnosti. Ustoupili z veřejného života do pozadí a
nastrčili za sebe ruské »děvečky« a »čeledíny«.

A zamyslíme-li se nad tím vším, pak nutně dospějeme po
znání. že ruský národ není vlastně nepřítelem Evropy, ale že jen
dosud dělá sovětským Židům »děvečku« a »čeledína«. A zde
jsme u jádra věci: v nynější válce proti Sovětskému svazu jde
o zlomení a zničení židovlády. Jde o to, aby nepřítel byl pora
žen vlastními zbraněmi. Jde o to, že sovětské Židy, kteří chtějí
vyvolat v celé Evropě občanskou válku, je nutno předejít a po
razit je jejich vlastní zbraní: zakroutit jim krk ruský
ma rukama. Miliony poctivých ruských lidí má tomu
chuť a odvahu více než dostatečnou, neboť si jsou vědomi, že
ruský národ si má vyřídit se Židovstvem převeliký účet.

Jindřich Bartoš.

Přítomnosti

šéfredaktorDr.EMANUELVAJTAUER

Vychází každého prvního v měsíci, dvanáctkrát do roka. — Vydává Melantrich
a. s.t Praha li. Václavskén. 36. Telef. 214-51.Účet pošt. spořitelny 64064.Nevyžá
dané rukopisy se nevracejí. Předplatné na rok 36.—, včetně doručného

0.60, na půl roku 18.—, včetně doruč. 0.30. Jednotlivá čísla 3.—,
cena rozumí se franko tiskárna. — Užívání novinovýchznámek

povoleno ředitelstvím pošt v Praze. Dohlédací úřad Praha 25.

TISKNE MELANTRICH, A. S., PRAHA li, VÁCLAVSKÉNÁMĚSTÍ36.

16 — 96



vede-li mimoto domácnost,
pozná tak dobře výhody
Schichtova Ominoiu, který
drhne rychle a důkladně,
slouží čištěni silně zašpi
něných rukou a šetří mýdlo!
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