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/nemluvě, západnímu Evropanu nabízet demokracii,
když ní nikdy vlastně sám nepřičichl? Pololetí, kte
v dubnu?
ré dělilocarismus od bolševismu,bylo pololetímchao
"vreprítel provedl v březnu soustředěný vojenský su a pouhým blábolením o demokracii, pozemkové
IN nápor proti Říši na zemi i ze vzduchu. Bolševici reformě a zlidověníruské kultury. V roce 1917 bylo
dosáhli baltského pobřeží mezi Štětínem a Gdánskou v Rusku 70 procent obyvatel analfabetů, politicky
zátokou. Anglo-Američanédolehli západnímu břehu stejně primitivních,jako černošiafričtí nebo Anamité.
Rýna a v posledních dnech se pustili do velmi odváž Právě z této středověké ruské politické primitívnosti
né operace v mohanském úvalu směrem východním. bolševici obratným užíváním radikálních hesel ne
Není sporu, rozhodná bitva o budoucnost Říše se za obyčejně těžili. Pouze negramotné Rusko se mohlo
číná rozehrávat.«Nepřítelvrhl do hry vše, co jen kde stát bolševickým. Z 30 procent Rusů, kteří dovedli
mohl nakupit. České země se ocitly v týlovém pásmu číst a psát v roce 1917, žijí dnes kdo ví zda 0.3 proč.
východní fronty. Česká města, Prahu v to počítajíc, U každého se nalezla nějaká úchylka. Pouze gramot
rozbíjí nepřítel ze vzduchy. Pro nás skončila více než ní Židé se v plném počtu udrželi.
Lékařská věda prodloužila Evropanům život. To
«.pětiletá selanka válečného diváka. Jde do tuhého a
ho
dobrodiní se národům Sovětského svazu ještě ne
jde o všechno. V březnu jsme pocítili závan křídel
dostalo.
Naopak tam, dolehla na lid choroba podobná
válečné smrti.
každý jeji případ končilbuď okamži
poněvadž
V nepřátelském táboře jsou stále zřejmější roz moru,
smrtí
pozvolným umíráním
nucených
nebo
tou
pory v nazírání na středoevropskou a stredomorskou 1 pracích. Tuto chorobu odhalil národůnaSovětského
u
politiku hlavně mezi Anglií a Sovětským svazem. Ne3 procentech gramotných
přítel maršála Antonesca generál Radescu z obavy svazu stalinismus. V těch
v před
obyvatel
Sovětského
svazu bylo totiž něco z toho e v„spravedlností“ sovětské demokracieutekl se na
nesnášelo
tupý asijský despotismus,
ropského,
co
britské vyslanectví. Turecko na oplátku za to, že vy
kritisovalo.A
přemýšlelo
kritisovat a přemýš
a co
hlásilo válku Velkoněmeckéříši a Japonsku, dostalo co
mnohém. Na evrop
let
dalo
Sovětském
se
v
svazu
o
od Sovětského svazu výpověďpřátelské smlouvy z ro
kterou
bolševiciprohlásili
soudnost,
skou
za smrtelné
ku 1925,staré tedy plných dvacet let. A to nyní, kdy
uplynulých
28
nebezpečí
národy,
zašlo
své
tam
v
pro
Turecko je sovětským spojencem!Ostatně Bulharsko
prů
zkrátil
50
milionů
dospělých.Tím
letech
přes
se
také na svou chytrost doplatilo, když do poslední
sovětského
občana
polovinu
měrný
věk
v porov
na
chvíle udržovalo diplomatické styky se Sovětským
skutečnosti ji
určité
Uvažovat
nání
Evropanem.
o
s
svazem, který v okamžiku jednání o příměří Bulhar nak, než jak je předepsáno, znamená Sovětském
v
ska s Anglií a Spojenými státy vyhlásil Bulharsku
zárodky ra
jako
podobného
sobě
něco
nosit
svazu
v
válku. Cesty sovětské diplomaciejsou proto nevyzpy
cholery.
bacil
koviny
nebo
tatelné, poněvadž jsou nevídaně bezohledné.Ve Spo
A nyní tam přijdou lidé jako Beneš, prohlašují
jených státech množí se nyní hlasy, jaké jsme za
že zůstávají, demokraty a žádají na Kremlu,
sobě,
znamenávali prozatím v Anglii, hlasy o sovětské ev o
pomohl založit při sovětském západním po
aby
jim
ropské politice, která je v zásadním rozporu s evrop
skou politikou spojeneckou,lépe mezi spojenci dohod hraničí celou líheň na politickou rakovinu a choleru
nutou. Mluví a píše se o možnostech třetí světové vál v podoběčeského státu. Stalin se ovšem tváří přívěti
ky. Jaké by byly v této válce vyhlídky Anglo-Ameri vě podle ruského přísloví: „Nechte děcko hrát s čím
čanů, vysvítá jasně, jak už jsem před časem uvedl, chce, jen když nebrečí“. Při tom všechny Benešovy
po so
z poměru anglo-amerických a sovětských sil na ev demokraty nechává pečlivě hlídat, aby nešířili
jejímž
rakovinu,
politickou
vlastech
vyvětských
s
Tcterý
ropské pevnině,
je 1: 4.
století.
čtvrt
plné
dělat
měl
mýtěním
co
Znovu a znovu bychom musili opakovat, co už
bylo s naší strany řečeno do tábora demokratů, ali
V roce 1939 po odloučení se Slováků ze svazku
bistů a panslávů. Březenbyl opravdu vážným měsícem. druhé republiky odebral se státní president Hácha
Vím o té^netrpělivosti hřmotivých přátel i nepřátel. do Berlína a požádal pro zbylé české země o říšskou
Lid říšsky1smýšlející pomalu kleje, kde je ta slibova ochranu. Mezi nynější cestou Benešovou do Moskvy
ná odvetná německá ofensiva proti barbarské stepi. a Máchovoudo Berlína před šesti lety je určitá ob
Odložení demokraté se zato těší z anglo-amerických doba. Na sklonku roku 1943Beneš se dověděl,že Anúspěchů na Západě. Pracují kružítkem, kolik je od glo-Američané území bývalé republiky Českosloven
Mohuče Plzni. O bolševiky tu dnes valná část náro ské přepustili do sféry mocenských zájmů Moskvy.
da stojí méně než před měsícem Jejich politické me- Beneš tehdy ještě doufal, že po porážce Ríše bude ob
r
thody ve Finsku, Rumunsku a Bulharsku
jsou přece novena ve starém rozsahu versaillesko-trianonská
jen příliš průhledné. Jak může Rus, o bolševikoviani první republika a že její poměr Sovětskému svazu
Emanuel Moravec:
A co
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bude vyhlížet asi tak, jako poměr Belgienebo Holand
ska k Anglii před touto válkou. S postupem času se
však ukázalo, že Sovětský svaz touží po Podkarpatské
Rusi a že nic nenamítá proti dalšímu slovenskému se
paratismu. Také vláda Jeho britského Veličenstva
upozornila Beneše, že.by asi velmi těžko šlo obnovit
pražský centralismus nad slovenským územim. Totéž
se doslechl ze Spojených států, kde Slováci hřímají
snad proti Tisovú spojenectví s Říší, ale při tom za
tvrzele trvají na zcela samostatném slovenskémstátu.
Beneš odjel do Moskvy ve chvíli, kdy zjistil, že
Podkarpatská Rus je ztracena a kdy seznal, že Slo
váci si od něho do svých věcí, i v případě porážky
Říše, nedají hovořit. Obklopen jedině českými a českožidovskýmiemigranty vydal se do Moskvy,aby vy
slechl, za jákých podmínekKreml nechá živořit české
demokraty v české sovětské republice, která má být
součástí Svazu sovětských republik jako sovětská re
publika běloruská. V Moskvě v minulém týdnu byla
projednávána ústava této papírové české sovětské re
publiky. Při tom bvlo přesně stanoveno, v kolika eta
pách by došlo plnému posověťštění v co rtejkratší
době. Benešovibylo pri*tom vytknuto, že vliv jeho a
jemu blízkých je v Čechách a na Moravě mnohem
menší než Moskvě vždy tvrdil, O výsledku moskev
ských jednání ovsem pomlčí, jako pomlčel Badoglio
o podmínkách příměří. Če"ká emigrace je stejně zkla
mána jako emigrace polská, jugoslávská, řecká, jako
demokraté finští, rumunští a bulharští.
Ale co zbývá? —ptají se vyděšenci. Říše se stále
omezuje ná obranu. Půjdeme tak jako tak pod sovět
ský nůž. Takové řeči jsoú důstojné opravdu jen pří
slušníků oné části buržoasie. která je hotova ze stra
chu před smrtí oběsit se na klice. Předně Říše se stále
ještě znamenitě bije. Říše stále ještě chrání české po
mezí, ač sovětské houfce se objevily ve Slezsku už
před dvěma měsíci. Jak to vyhlíží se, sovětskými zá
lohami, je zajisté něco známo německému vrchnímu
velení. Proto je a zůstává povinností každého rozum
ného Evropana napomáhat ze všech sil Říši, aby svůj
odpor posílila a aby nahromadila potřebné armády
odvetnémuúderu. Plníme tím naši svátou evropskou
povinnost. Zda při tom máme ten nebo onen poměr
Němcům, je věcí druhořadou, která musí ustoupit
věci evropského sebezachování. Vilém II. varoval
kdysi evropské státy před žlutým nebezpečím; ne
tušil, že vyroste pro Evropu nebezpečímnohem straš
nější, nebežpečírudé,
které vystřídá klimajíčího
carského kolosa.
Vstupujeme do měsíce dubna, který bude snad
ještě pohnutější než březen. Jisté je, že jsme v roz
jetém rychlíku, z něhož se vyskočit nedá, leda v touze
po sebevraždě.Myvšak chcemežít, musíme žít a proto
do pdslední hodiny setrváme na říšské politice Háchově. Kdyby zanikla Říše, je také konec s Evropou.
Čechu
Vezmete-li
jeho
evr o panství,
přestáné
být Cechem. — Snad ještě jednu,
dvě generace zdejší lid by hovořil česky, ale přestal
by česky cítit a česky se radovat. Byl by sovětisován,
usměrněn, pokořen, zmechanisován. To by nebyl už
život v našem středoevropském smyslu. Pak raději
dobré věci život obětovat s vědomím,že správná myš
lenka neumírá. Evropa v každém případě zvítězí nad
sveřepou stepí. Bude každému ke cti, jestliže poté se
zjistí, že své místo neopustil, obklopen'třeba se všech
stran plameny. Duben je měsícem evropské zralosti,
měsícem silných.
2—08
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Františkem

Chvaikovským

^7 ahaíena v národní vlajky, a obklopena nádhernými
Z-rf věnci, mezi kterými vynikal věnec Vůdcův a státního
presidenta dr.
Háchy, byla rakev s tělesnými pozů
statky dr. F. Chvalkovského, vyslance Protektorátu Ce
chy a Morava u .říšské-vlády v Berlíně, dne 13. března
odevzdána slavnostně ohni v "krematoriu hlavního mě
sta Prahy. Předseda vlády a ministr vnitra R. Bienert
v přítomnosti Německého státního ministra . H. Fran
ka rozloučil se piětně jménem státního presidenta a vlá
dy se zesnulým vynikajícím českým diplomatem, který
se stal obětí hloubkového útoku leteckého. Kolik různých
vzpomínek probíhalo v tu dobu v hlavách oněch účast
níků, kteří zesnulého dobře znali a měli rádi. Jaké bo
hatství nadprůměrných vědomostí i životních zkušeností
a znalostí lidí, v celém světě známých, odešlo s ním ne
návratně pryč!
Chtěl býti dobrým advokátem, jak o tom svědčí je
ho pečlivá příprava na studiích v Praze i v cizině. Byl
by se jím také stal, nebýt toho, že v r. 1918 vznikla Cesko-Slovenská republika a nebýt oné náhody, že Antonín
Švehla, který se stal spiritus rector české politiky, v té
době potřeboval dobrého sekretáře a byl upozorněn na
osobnost dr. Chvalkovského. Tu začalo osudové setkání
dvou lidí, kteří vzájemně na éebe působili. Antonín
Švehla vynikal mimořádnými schopnostmi státníka, t. j.
zdravým úsudkem a pozorovací bystrostí. Dr. Chvaíkovský, o několik let sice mladší, přinášel mu kromě mimo
řádného jazykového talentu (ovládal asi 10 řečí) již teh
dy slušný rozhled po cizině. Sám byl okouzlen tímto po
litickým talentem, jemuž dal do služeb svůj" vybrouše
ný intelekt. Je známé, že sbíral pro Švehlu státnické a
jiné kulturní poučky, překládal mu výjimečné dary du
cha cizích myslitelů a sám se. též u něho Učil znalosti lid
ských povah. Antonín Švehla s dr. Chvaikovským snažili
se zdůvodnit selskou filosofii a politiku jako účelnou
organisaci lidí i věcí.
Švehla záhy poznal ve svém osobním tajemníkovi
člověka, o kterého by se mohl jednou, až převezme otěže
státní politiky (na což tehdy ještě pomýšlel) spolehlivě
opřít. Proto přiměl dr. Chvalkovského v r. 1'921, aby šel
do světa a navazoval potřebné styky. Dr. Chvalkovský
pobyl 2 roky v Tokiu, kde byla tehdy velká škola evrop
ských diplomatů, a poté se dostal do Washingtonu. Tam
se již ocitl ve víru problémů, které nevyřešila první svě
tová válka a které již tehdy naznačovaly možnosti nové
katastrofy. Po naprostém debaklu Wilsonově dostali v
americké politice vrch isolacionisté a ti své opovržení
Evropě dali najevo tím, že vysílali na konference toliko
pozorovatele, nikoliv zástupce, aby nemuseli přijímati
žádné závazky. Zato nenasytná finanční spekulace pod
rouškou válečných dluhů vetřela se do zahraniční politi
ky a na místo diplomatů začali přejímati závazky oni.
Zde začíná pohnutý vývoj hospodářských poměrů, které,
vedly
světové krisi
finančnímu krachu v r. 1931..
Dr. František Chvalkovský přerušil v r. 1925 diplo
matickou dráhu a vrátil se zpět do Prahy. Bylo to před
volbami, které měly dát nový směr české politice. Švehla
tehdy zamýšlel velký strategický boj. Chtěl obsadit man
dáty svými lidmi, lidmi schopnými a vzdělanými. Měla to
býti příprava na druhou presidentskou volbu. Chvalkov
ský tehdy dostal mandát a zaučoval se na vnitropolitického činitele. V tu dobu promluvil několikrát v parla
mentě,t proti marxistům a komunistům. Antonin Švehla
však z důvodů dosud ještě málo jasných započatý
vnitropolitický boj neprovedl do všech důsledků. Vel
komyslně ustoupil od kandidatury
při druhé presidentské volbě — netuše ještě, jaká bude odplata za
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- toto gesto. Co pak následovalo, dobře pamatujeme.
Byly to ony štvanice, které zahájil chvalně proslulý
dr. Jaro Stránský. Švehla těžce onemocněl a byl vy
řazen
několik let z politického života. Chvalkovský
již v r. 1927 odešel ppětně do diplomatické" služby a byl
jmenován vyslancem v Berlíně. Zde ve výmarském Ber.líně setkal se již jednou s plnou krisí, jejíž začátky mohl
sledovali v Americe. Mohl na místě konfrontovati dří
vější americké dojmy s rostoucími známkami evropské
krise, mohl pozorovati vzestup národně sociálního hnutí
a jeho bystrému postřehu nemohlo ujiti, že se rodí nová
Evropa. Ještě dříve, než Švehla umřel, dr. Chvalkovský
v r. 1932 odchází do Říma. Po smrti Švehlově mohla praž
ská centrála ministerstva zahraničí konečně se vyzuřit
i na Chvalkovském. Jakýsi oddech je v tom, že konečně
je
- na místě, kde prý už nemůže nic zkazit, protože dr. Be
nešovi na Itálii vůbec nezáleželo. A tam musí zůstat!
Stín mrtvého Antonína Švehly, vyvolávaný mistrně
perem Josefa Vraného, držel sice pár let agrární stranu
v šachu, aby nepropadla úplně Benešovým svodům, ale
korigovat zahraniční politiku přece jen nemohl. Vedení
této strany nedovedlo zužitkovat okolnost, že Chvalkov
ský právě jemu posílá do Prahy důležité, někdy přímo
sensačňí zprávy, které jsou zdrojem neoficielních infor
mací po Praze šířených, ale samo nedovedlo nic změnit
ani na linii politiky, ani na domněle ztracené posici
Chvalkovského. Dělá to dojem, jako když zde je tajná
úleva, že Švehlův člověk sedí kdesi — na ztracené vartě.
Uplyne řada let a přichází září r 1938. Česká veřej
situaci, ve kte
nost pojednou užasne, že v té beznadějné
ré jsme se ocitli, je kdosi v Římě, kdo za těch pár let na
»ztracené vartě« získal důvěru Mussoliniho a vážnost v
celém diplomatickém sboru, kdo přichází jako jediný v
úvahu na křeslo ministra zahraničí. A to je dr. František
Chvalkovský.
Co však může nyní áelat? Spravovat, co se dá a za
braňovat horšímu. To také s plnou odpovědností činí.
S vědomím toho, co přijití musí, poněvadž sledoval lo
gický vývoj událostí, se zkušenostmi právníka i diplo
mata a s přízní Duceho, kterou na něho přenáší i Vůdce,
připravuje předpoklady pro vytvoření úpravy, která vy
plynula ze situace, dané začátkem roku 1939. A po skon
čení těchto závažných formálních jednání v březnu od
chází do Berlína jako vyslanec Protektorátu u říšské vlá
dy, kde šest letr věrně slouží svému národu, prodělává
s námi chvíle existenční úzkosti, pomáhá kdekomu, jak
jest v jeho možnostech. Za to ho nemůže přirozeně minouti nenávist zvlášť u emigrantských kruhů. Ti, kteří
měli a mají nejméně právo vynášeti nad ním rozsúdek,
vrhají na něho sliny a nazývají ho zrádcem. Odstupem
událostí vyniká však také historický úkol dr. F. Chval
kovského, který ještě bude patřičným způsobem zhod
nocen.
Škoda, že nám. nezanechal dr. Chvalkovský paměti.
Měl odpor
veškerému pozérství a nedůvěru
šarla
tánům všeho druhu. Obdivuhodná byla jeho vůle, kterou
překonával poměrně slabé své zdraví a kterou pronikal
do všech problémů. Zuřil, když mu z Prahy jako s obli
bou posílali
ruce novopečené »Talleyrandy«. Vzpomí
nám — Chvalkovský byl kouzelný vypravěč a, měl jedi
nečný smysl pro vtip — s jakou jiskřivou ironií jednou
ukazoval skvělou anekdotu, kterou vynašel z doby slávy
Benátek: Vévoda Toskánský, který byl vzácně moudrý
a osvícený monarcha, stěžoval si vyslanci republiky Be
nátské, s nímž cestoval do Ríma, že republika Benátská
\ poslala na jeho dvůr vyslance, člověka, bez valné hodno
ty, bez úsudku a vědomostí a bez jakéhokoliv osobního
kouzla. »To mne nepřekvapuje«, pravil vyslanec, »vždyť
my rňáme mnoho takových, bláznů v Benátkách«. Nato
odvětil velký vévoda: »My též máme dost bláznů ve Fran
cii, ale dáváme pozor, abychom je neposílali ven«. Chval
kovský myslel při tom jistě na rozdíl mezi vévodou Tos
kánským a toskánským palácem v Praze, kde v tu dobu
ještě byla centrála ministerstva zahraničí.

Neviděl úkol diplomata jen v úřední či společenské
činnosti. Podle něho diplomat, zejména diplomat malého
duševní rozhled, spo
národa, musí mít jiné vlastnsti:
lečenský takt, dar získávat přátelství a co hlavní: mít
dobré informace! Jeho postřehy různých národů a lidí
byly spíše praktické, ale všeobecně platné. Měl jako
Švehla rád lidi, rozhovor s nimi a zajímalo ho studium
lidných povah.'Nade vše však miloval, stejně jako An
tonín Švehla, svůj národ, jemuž oddaně a dobře sloužil
a jehož lepší příští měl stále na mysli. Jeho slabé zdraví
vedlo ho k tomu, že nehazardoval se svými silami. Tuto
poučku však uplatňoval i na širší celek národní, který
rovněž nesmí hazardovat, spíše se učit u jiných dobře
odhadovat své síly a schopnosti, umět »prodat« své dobré
vlastnosti, ale hlavně dávat pozor na své chyby!
Daniele Varě ve svých vtipných poznámkách »Smě
jícího se diplomata«, má též tuto dobrou charakteristiku
opravdového diplomata, která se hodí i na tragicky za
hynulého, smějícího se českého diplomata Dr. F. Chval
kovského: »Nejkrásnější okamžik v životě vojáka je oka
mžik vítězství. Jeho triumf jest pozdraven duněním děl.
Nejkrásnější okamžik v životě diplomata se odehrává
snad za závřenými dveřmi, když docela sám šifruje nebo
dešifruje telegram, a ten telegram přejde, aniž by se
svět o něm dověděl. Zdrželivost a mlčelivost, které ob
klopuji jeho činnost, mají za následek, že jeho ješitnosti
musí stačit přechodný světský úspěch: první místo u
stolu, soukromý vagon u obvyklého vlaku a národní vlaj
ky na jeho rakvi, když zemře.«
i

jde o národ
Jan Nováček:
Co

čeká

národy

v

Sovětech

»N a c m en« místo
národů?
T) odivné slůvko v podtitulku je jedna ze sovětských"
zkratek, které přetvořily v některých oborech ze
X
jména sociálněpolitické sovětské praxe a theorie Puškinův jazyk v jakési universální bolševické esperanto.
Nezkráceně zní »nacionalnoje meňšihstvo« — národní
menšina. Zkratka svědčí o velmi častém užívání tohoto
pojmu, tak častém, že se »vyplácí* s hlediska úspornosti
jazykové zkrátiti dvě poměrně dlouhá slova v dvojsla
bičnou zrůdu. Pro příslušníky malého národa vzniká
mimoděk otázka, proč vlastně v Sovětském svazu se
častěji užívá pojmu národních menšin a méně často pojmu'národú, proč vůbec se ve SSSR ještě mohou vyskytovati národní menšiny, předpokládající jakousi ná
rodní většinu, o které přece v názvu státu není ani
zmínky.
Odpověď na tuto otázku si vyžádá několik oklik.
Jedinou reální podstatou každé »národní otázky«
v kterémkoliv koutu světa je strach, obava o existénci
vlastního národa. Právě v takových světových bouřích,
rovnajících se prudkému zemětřesení na celé zeměkou
li, jakou prožíváme nyní, vystupuje pravé jádro národní
otázky ve své dokonale bezmocné nahotě na venek, zba
veno všech ideologických slupek, které je za mírových
let poměrné existenční jistoty obestíraly. — Co se stane
němuž patřím? Jaký bude jeho další osud?
s národem,
Co činiti, aby byl zachován a posílen? Jak se ubrání ná
porům zvenčí?
Velké a větší národy neměly dosud těchto starostí,
tvořících jádro národních otázek, rozsetých po celém
světě všude tam, kde žijí národy malé a nejmenší. Ve
řadě
své státní organisaci, trvaj ÍČÍ v nepřerušované
dlouhá staletí, nalézaly sdostatek existenční jistoty.
Před 1 2 stoletím tvrdil Rousseau,
že všechny
národy evropské s výjimkou Turecka tvoří jediný ce-
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lek, vyšší jednotu všeevropskou, jako výsledek nábo
ženské příbuznosti křesťanských národů a společné jim
hmotné kultury.
Prti skutečnostem hospodářsko-technického rozvoje
se křesťanství projevilo příliš útlým pojítkem evrop
ských národů, a hmotná kultura, původně jev evrop
ský, zahrnula celý svět. i
Je tomu teprve něco přes 100 let, kdy za hluboK&ho
politického i duchovního otřesu v Evropě docházelo ke
vzkříšení národů, dávno zbavených svobody i státu, a
postupně ztrácejících i poslední své národně kulturní
hodnoty (náboženství, jazyk, mravy, území, dějinné uvě
domění). Vzkříšený národ usiluje pak svrhnout porobu,
domáhá se státní samostatnosti, vyznává politické sebeurčení. Celé 19. století a první třetina 20. století byly
zaplněny úspěšnými pokusy v tomto směru, jimž padly
za oběť velké říše buď zcela (Rakousko-Uhersko, Tu
recko) nebo zčásti (Rusko). Malé vzkříšené národy do
sáhly ve své většině vytoužené politické samostatnosti,
leckdy i na úkor velkých národů, jejichž zlomky se octly
nových malých států (Československo,
v hranicích
Polsko).
Prvním, činem nových samostatných států byla ovšem
péče o vlasíní bezpečnost. Leč vyzbrojení, byť i po zuby
a na úkor blahobytu obyvatelstva, nemělo vyhlídek tam,
kde malý stát existoval ve sféře třecích ploch mezi ná
rody velkými. Odtud vznikal onen skrytý a někdy i ote
vřený poměr vasalství, maskovaný obvykle -přátelskými
smlouvami, který zbavoval malé národy jejich politické
samostatnosti de facto a činil je poslušnými nástroji ná
rodů a států velkých de jure. Nerovnost, přirozená mezi
lidmi, je-li násobena počtem obyvatelstva a velikostí
zalidněné plochy, neztrácí ani v nejmenším na svém
osudovém významu, rozdělujíc národy na velké a malé,
vedoucí a podřízené.
Průmyslová
revoluce, nesmírný , rozvoj techniky,
hmotná kultura skuly všechny části světa, všechny kon
tinenty a všechny národy v jeden obrovitý a pevný eko
nomický celek. Každá část zeměkoule je závislá na dru
hých částech a tato vzájemná závislost zasahuje i do
nejmenších podrobností soukromého života individuál
ního (srv. normální snídaně evropského průměrného
občana za míru: káva z Brazílie, čaj z Číny, bílý chléb
z kanadské nebo uherské pšenice, dánské máslo, zava
řenina z italského ovoce). Zemědělské oblasti závisí na
průmyslových a naopak. Tato vzájemnost je posilována
obrovským pokrokem pozemního, říčního a mořského
dopravriictví, zvýšeným čerpáním výtěžků ze surovino
vých oblastí (nafta, uhlí, železo, měď, bavlna, kaučuk,
pšenice atd.) a konečně honbou za získáním co největších
trhů pro vlastní průmyslové výrobky a co 'nejrozsáhlej
ších ještě »panenských« území pro export finančních
přebytků kapitálových (těch území už je poskrovnu).
Realitou mezinárodní soudobé politiky není tedy
snaha žajistiti každému národu jeho politickou samo
statnost a bezpečnost, zato však úsilí velkých’ národů
zajisti.t-i pro sebe co největší část dopravních cest, suro
vinových oblastí, trhů pro vlastní výrobky i pro ulo
žení vlastního, kapitálu a jeho co nejvýnosnější zúro
čení. Ať »samostatné«, ať ještě »neosvobozené« malé ná
rody, jsou-li nešťastně položeny na důležitých doprav
ních spojích nebo vadí-li jinak expansi národů velkých,
stávají se v dramatických chvílích zápasu mezi státygiganty jeho prvními oběťmi. Není států isolovaných —
přes zdánlivé výjimky několika málo dnešních neutrálů,
jejichž osud se stejně naplní, jakmile válečné drama
bude dohráno.
Ekonomické sjednocení zeměkoule je historickou zá
sluhou liberalistického kapitalismu, ale jeho tragickou
vinou, kterou odpykává, v těchto válečných křečích
svým nedůstojným a přebolestným skonem, je politické
rozdrobení světa v několik velikých imperii, usilujicích
o monopolní zvládnutí dopravních cest, surovinových
kolonii a odbytišť, a v tomto úsilí tu zakrytě, tu nepo
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krytě odvrhujících jakékoliv ohledy na národy střední
a malé. Za celou dobu své existence kapitalistický libe
ralismus neznal jiné methody
překonání politické rozdrásanosti zeměkoule než války. A za těchto válek malé
národy tu bývaly »osvobozovány«, tu zase své »samo
statnosti« zbavovány — podle toho, jak zájem válčicí,
vítězící velmoci vyžadoval nebo
čemu prohrávající*
velmoc musila dáti souhlas. Za kapitalismu je problém
malých národů neřešitelný — leda tím způsobem, je
hož nositelem jsou Spojené státy severoamerické:
roz
plynutí příslušníků malých národů v lučavce ostrého
individuálního boje o život a vytvořeni nového »národa«
mišenců s nedávnou historií, bez tradice a s pochybnou
kulturou.
’
'
Komunistický

recept

— Lenin

a Stalin

Národní otázka byla dávno před první světovou
válkou neuralgickým střediskem obtíží také carského
Ruska. Několik desítek malých, ale i středních a vel
kých (Ukrajinci, Poláci) národů usilovalo od let o své
osvobození. Ruští marxisté, pokud jim záleželo na do
bytí moci, bystře postřehli veliké možnosti, které se ve
spleti národních tužeb naskýtají
rozdmychání revo
lučního požáru sociálně-politického. Marx sám se cho
val
malým národům, zejména slovanským a zvláště
českému, jak známo, s velkopanskou opovržlivostí.
V roce 1913 po zkušenostech první ruské revoluce
zaujal Lenin
národním otázkám stanovisko, které se
stalo programovým bodem taktiky
bolševické strany.
Credo Leninovo v tomto Ohledu, podstatném pro úspěch
příštího revolučního pokusu, je uloženo v XVII. svaz
ku Sebraných spisů VI. J. Lenina (Moskva, 1932, 3. yyd.),
str. 129—159.
Lenin odvrhuje především všechna řešení národních
otázek, která by mohla zachovati »národ« jako solidární
celek (na př. O.-Bauer). Ve skutečnosti považuje Lenin
za prokázáno, že každý národ je složen ze dvou sobě ne
přátelských částí — buržoasie a proletariátu, mezi ni
miž není jiného společenství kromě jazykového, a jde-H
o národ malý, potlačený, tedy je nejvýše také mezi nimi
jen společná nenávist
potlačiteli; tím pak je výhradně
vládnoucí část národa velkého.
Jazyk, řeč hraje tu velmi podřadnou roli, vlastně
jen tuto:
»Nemusí býti mezi marxisty vůbec hovořeno o tomi
že všechny jazyky (řeči) jsou stejně oprávněny, respek
tive, že je dokonce nutné, aby proletariát ve svém ma
teřském jazyku mohl polemisovati s buržoasií a propágovati protiklerikální a protiburžoasní ideje.« Ve vel
kém státním celku, zahrnujícím několik národů, stejně
nakonec »určí hospodářské nutnosti jako rozhodující
onu řeč, která je v zájmu obchodních styků pro většinu ,
n e j-v ý h o d n ě j š i«. Netřeba tedy umělého odnárodňování, stačí hospodářská účelnost.
Kultura, která činí z jazyka, z řeči, sacrosanctum, je
»národni« jen podle jména, ve skutečnosti je to prostře
dek, jimž buržoasie ohlupuje proletariát:
»Heslem dělnické demokracie není »národní kultu
kultura dělnického hnutí
ra«, nýbrž mezinárodní
»národní
kultury«
je
na celém světě... Heslo
buržoasní
podvod...
Měšťácký nacionalismus a
proletářský
internacionalismus
jsou dvě nesmiřitelná
nepřátelská hesla.«
Právě proto, t. j. s hlediska internacionalismu so
cialismus (Leninův) vítá, jestliže »kapitalismus rozvíjí
universálně dějinnou tendenci
odstranění národních
čínských zdí
vymazání národních rozdílů směrem
assimilaci
národů,
což je jedna z nejsilnějších
hybných sil, které přeměňují kapitalismus v socialis
mus«. Prakticky vyřešil kapitalismus tuto otázku nej
lépe v USA, kde »to vypadá jako v nějakém mlýně,
který rozemílá rozmanité národnosti.«
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nacionalistickým nředsudkům. ten ne
• »Kdo neoropadl
může
v tomto procesu assimilace národů nespatřovat!
neivětší děiinnv pokrok, odstranění národní provinciálnosti různých odlehlých kraiů — zejména v zaostalých zemích,
iako ie Rusko.«
»Marxismus ie naprosto nesmiřitelný nepřítel naciona
lismu. i toho »neispravedlivěišího«.»neičistšího« a »neicivilisovaněišího«.Místo nacionalismu vvzvedá marxismus mezinárodnost. která spoiuie všechny národy ve vvšši iednotu a
která roste s každým kilometrem železnice, s každým mezi
státním, trustem. s každým mezinárodním dělnickým svazem.«
»Marxisté se ovšem chovali federaci a decentralisaci
nepřátelsky — z iednoduchého důvodu: Kapitalismus vyža
duje pro svůi rozvoi co možno největších a centralisovaných států. Za stejných podminék bude
proletariát
vždy haliti
největší
stát.
Bude vždy bojovat!
proti středověkému partikularismu, bude vždy -vitati neiužší'hospodářské spojení velkých území .«.
.
^ »Centralistickývelkosíát je kolosální. pokrok
oproti stře
dověké rozdrobenosti, pokrok směrem socialistickémusjed
nocení na celém světě a pouze
přes takovýto
stát
(který ie nerozlučně
spojen s kapitalismem) získáváme
cestu socialismu.«
Bude jistě velmi poučné, uvedeme-li jestě-jeden vý
ňatek z Leninovy úvahy o národní otázce, který bude
patrně velkým zklamáním pro mnohé české vlastenecké
ilusionisty, snící o obnovení historických hranic podle
stavu před Mnichovem r. 1918—38, jak se o tom nedávno
zmínil také p. min. Em. Moravec:
»Není oochvbv. že žádný marxista ani rozhodný demo
krat nebude háiit rakouské historické země nebo ruské gu
bernie a úiezdv (které neisou tak špatné iako rakouské ze
mě historické), ale naopak bude háiiti nahrazení těchto za
staralých útvarů novým rozdělením, která budou v souhla
se s národnostním stavem obyvatelstva.«
Stanovisko revolučního, ruského marxismu
otázce národnostní shrnul Lenin na jiném rríístě (Sehr. sp.
svazek XX., str. 232) docela prostě ve větu:
různým národnos
»Je třeba zvláštní opatrnosti
tem, neboť nic není horšího nad nedůvěru národa« —
nic není horšího, rozuměj, pro věc komunistické revo
luce.
/
Malý národ je krátce pro marxismus
pozůstatek
středověku, ethnografický pojem, materiál, pro »mlýn«
světové revoluce, ve které se beze zbytku rozplyne v tom
národu, který je nositelem komunistického »pokroku«.
Všechno, čím ruský marxismus uklidňoval malé národy,
všechny programatické "«libý, jimiž se stavěl
jako
ochránce těchto potlačených národů, mělo význam pou
uspat sebezáchovný pud každého malé
ze taktický:
ho národa, probudit v něm, třídně rozštěpeném, nená
druhé, kumulovat proletářskou nená
vist jedné části
vládnoucí třídě, zničit ji a ze zbytků ma
vist všech
lých národů učinit amalgamisujícím pochodem se zbytky
velkých rairodů něco nového — míšence bez národnosti,
kteří ve vítězném marxistickém velkostátě budou miti
většinu:
— Jaké jste národnosti?
— Jsem členem komunistické strany, poddaný bol
ševického velkostátu — národnost je buržoasní předsu
dek, dávno překonaný.
Asi tak si to představuje také Stalin.
Jeho sta
novisko je ovšem nepůvodní, zcela závislé na Leninově
pojetí. Již v roce 1904 polemisoval proti gruzínským sou
druhům, usilujícím o vlastní stranu, která by byla pou
ze federalistickou částí ruské sociální demokracie. Že
bolševici ještě dnes považují tehdejší Stalinovy vývody
za své evangelium, dokazuje fakt, že Stalinova polemika
byla znovu vydána beze změny v r. 1940. Netřeba otis
kovali článek celý, bylo by to jen opakováním Lenino
vých vývodů. Pouze výňatek budiž tu-citován stejně ja
ko doklad absolutní beznárodnosti Stalinovy i jako ukáz
ka charakteristického
pro Stalinů toporného suchopár
ného stylu a logické i literární primitívnosti:
»Co znamená »duch národa« a jaké jsou jeho vlastnosti?
Učení dialektického materialismu již dříve dokázalo,že není
žádného »ducha národa« a nemůže býti. Vyvrátil už někdo
tento názor dialektického materialismu?' Děiinv nám oravi,
že ještě nikdo toto mínění nevyvrátil. Musíme iödv trvati
na ooučce. musíme tuto ooučku ooét a opět ooakovati. že

není nemůžebyti žádného »ducha národa«.A ie-li tomu talc,
neexistuie-li žádný »duch národa«, oak ie samozřejmě iasoé.
že každá obrana toho. co neexistuje, leví se logickou hlou
postí. která vleče za sebou nevyhnutelně další* tomu odoovídaiicí dějinné ale nežádoucí následky.«
A tak Stalin, když ye funkci lidového komisaře ná
rodností v letech 1918—20 jel do Gruzie a Arménska
usmiřovati národnostní spory, potřel »nežádoucí násled
ky« národní touhy po sebeurčení tak, že se kavkazské
hory hrůzou otřásly: v potocích krve, prolité Stalinem,
vydechl duch kavkazských národů naposled. Zůstala
hmota, bezduché, tělo — stavivo SSSR.
Karelie
příklad
ti
"
»Nic není horšího nad nedůvěru národa«. S tohoto
varovného principu Leninova nutno pohlíželi na vše
chna opatření, jež bolševici v záležitostech národnost
ních učinili, aby neutralisovali, rozštěpili a pak potřeli
obranu, diktovanou národům jejich sebezáchovným in
stinktem.
Ale což není v ústavě SSSR řečeno, že je to »svo
bodný svazek národů a národností«, »svobodná federa
ce«, kde »každému národu nebo národnosti se poskytu
je plné právo na sebeurčení až do odtržení, až do vy
hlášení syé nezávislosti«? Což není jedním z nejvyššich
dvou orgánů ústředního výkonného výboru sovětů Rada
národností, ve které zasedají zástupci všech svazových
a autonomních republik a oblastí SSSR?
ústavě SSSR řečeno a
Zajisté, ano, toto vše je
ještě více se o tom šíří chlubná agitace salonních
, komunistů na celém světě, rozhlašujících zemi sovětů za
národnostně nejsvobodnější politický celek všech dob.
Je to zboží exportní, doma nepotřebné a škodlivé.
V sovětské konstituci není ani slůvkem řečeno, ja
kým způsobem by se mohly sovětské republiky uplat
nění svého »ústavního« práva na odtržení domáhat.
Avšak — za druhé — v konstituci se výslovně praví, že
jakékoliv usnesení autonomních vlád může býti veto
váno ústředními nejvyššími orgány svazi) (ústředním
výkonným výborem neho svazovou radou lidových ko
misařů). Když se o věci jednalo na VIII. sjezdu bolše
vické strany, zcela nedvojsmyslně bylo jedním řečníkem
prohlášeno: »Právo národů na odtržení je heslem
demonstrati
podmínečným,
v n í m« — vskut
ku heslem deklarativním nemalé agitační síly navenek,
avšak bez jakéhokoliv reálně-právního smyslu a význa
mu uvnitř sovětského svazu;
Tragedie karelské autonomní republiky nám osvětlí
názorně osud malého národa^ stiženého štěstim, že se
ocitl v hranicích sovětského svazu »svobodných náro
dů«. Mějme při tom na paměti, že jde o republiku,
vzniklou po revoluci 1917, a tedy zbavenou všech dří
vějších vykořisťovatelů — velkostatkářů, průmyslníků,
obchodníků, buržoasie vůbec.
Karelie je obrovské území v nejsevernější evropské
části Sovětského svazu, řídce osídlené finskými nebo
karelskými obyvateli, hraničící na západě s Finskem.
V čele karelské republiky byl dlouholetý Leninův pří
tel, univ. prbf. geologie Dr. Gülling. Autor knihy »Zra
zený socialismus« K. J. Albrecht líčí Güllinga jako mu
že vážného, usilujícího, a to se značným .úspěchem, aby
z chudé autonomní karelské republiky se vyvinul hos,podářsky silný a zdravý svazový stát. Díky vynikajícím
schopnostem Dr. Güllinga se podařilo v krátká době
deseti let rozvinout! v Karelii kvetoucí hospodář
ský život s živou výměnou tuzemských výrobků
(většinou dřevoprůmyslových) za jiovoz nutných život
ních potřeb odjinud. Dr. Gülling pečoval také úzkostli
vě o to, aby na vedoucích místech Karelie byli pouze
příslušnici karelské nebo finské národnosti, čímž zajistil
skutečnou národnostní svébytnost svého lidu. Všechny
delegáty z Moskvy, kteří mu byli posíláni »k ruce«, buď
s díkem odmítal anebo jim přikázal práci v odlehlých
končinách, .kde je brzo zašla chuť »civilisovati kulturně
Sovětská
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zaostalou« Karelii. Dokonce si na Vorošilovi vymohl, že
Karelii bylo povoleno vlastní vojsko výhradně z Finů
a Karelů « čele se schopným bývalým švédským důstoj
níkem s velící řečí finško-karelskou. Energicky prosa
dil, že ze všech končin SSSR byli do Karelie vraceni
Finové a Karelové, pracující porůznu v nejodlehlejších
koutech bývalého Ruska. Tím a také obratnou agitací
ve Finsku, Švédsku a Norsku získal mnoho tisíc škole
ných a svědomitých pracovníků pro zřizovaný průmysl
a řemesla. Za několik let se stala Karelie národohospo
dářsky kvetoucím a plně saturovaným celkem, se spo
kojeným, národně téměř jednolitým obyvatelstvem, ži
vota schopnou a z vlastních prostředků se vyživující
republikou. Dík osobnosti Dr.
národní
autonomní
Gůllinga žila si Karelie delší dobu samostatným národ
ním životem nerušeně, svou vůli dovedl Gůlling ener
gicky prosadit i proti nej vyšším instancím moskevským
jak ve stráně tak i ve státě. Krátce — Karelie byla. na
nejlepší cestě, aby se stala, jedinou sice, zato však vzor
nou a příkladnou ukázkou národního rozmachu nejen
hospodářského, ale také kulturního a sociálního, přes
všechny nivelisační a unifikační snahy Moskvy.
Gůlling odmítal soustavně všechny lákavé nabídky,
disposici »větším a důležitěj
aby své schopnosti dal
ším« celkům, než je Karelie; odmítal všechny půjčky,
které mu byly nabízeny, aby karelský průmysl byl rych
leji a v měřítku stále rostoucím vydupán ze země.
Gůíling poukazoval na nebezpečí přehnané industrialisace, kterou prováděl pouze v rámcích existujících su
rovinových zásob s moudrým rozpočtem, aby vystačily
i pro příští geherace. Byl si vědom, že předimensovaná
industrialisace znamená jednak upadnouti v dokonalé
'područí financujících orgánů moskevských, jednak i bez
potřebám
ohledné vykořistění surovin beze zřetele
budopcrosti. Až do r_ 1930 se Gůllingovi dařilo uchrániti
svou zemi před pohromou.
Toho roku nastal konec šťastného období také pro
Karelii. Geolog Gůlling ziial*dokonale přírodní bohat
ství své země: bohatá ložiska železné rudy, mědi, ma
gnetového železa, ale především rozsáhlé lesy, obrovské
zásoby hodnotného dřeva. Moskva potřebovala zahra
niční devisy, aby mohla jimi zaplatit objednávky strojů
z ciziny. Nejsnadnější způsob, jak si tyto devisy opatřit,
bylo kácení stromů a vývoz dřeva, už také proto, poně
vadž vývozní přístavy byly téměř na místě, doprava by
la tedy takřka zadarmo.
Gůlling se postavil proti tomuto plánu, který v ně
,
kolika
letech musil oloupiti všechny karelské průmyslo
vé podniky — pily, továrny na nábytek, továrny na pa
pír a celulosu, dílny pro výrobu hraček atd.— o suro
vinu, čímž celé životní dílo Gůllinga by bylo zničeno.
Ústřední výbor bolševické strany označil stanovisko
Gůllinga a celé karelské vlády za »ryze nacionalistic
ké«. První krok
protiopatření záležel ovšem v tom, že
karelské vojsko bylo zbaveno autonomní celistvosti, vo
jáci po skupinách rozstrkáni do nej-rozmanitějších vo
jenských jednotek v SSSR. Velitel karelského vojska
Mattson, Švéd, byl »povýšen« na divisního generála a
odkomandován na Daleký Východ, kde zmizel beze sto
py. Ostatní vyšší důstojníci karelští byli z armády vy
loučeni jako nespolehlivý živel s nacionalistickými
úchylkami. Hned nato byl suspendován předseda karelské autonomní republiky Archipov pro svou sociální.
minulost prý nespolehlivý — Archipov byl kdysi obuv
nický mistr — obviněn z nacionalismu, zatčen od GPU.
Není b něm od té doby slechu. Krátce poté v nedlou
hých lhůtách byli zatčeni druzí karelští lidoví komisaři,
ředitelé průmyslových podniků a konečně i celý ústřed
ní výbor finsko-karelské komunistické strany a vedoucí
funkcionáři odborových organisací. Tento osud stihl
konečně také dr. Gůllihga: byl zatčen, obviněn z velezrádných styků s finskou vládou. Zmizel, není o něm
slechu. Pak následovala rána za ranou: zatčepi byli
Finové, Švédové a Norové (vesměs komunisté), které
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Gůlling povolal do Karelie jako svědomité odborníky,
nařčeni ze špionáže ve prospěch Finska a po krátkém
výslechu fysicky zničeni nebo deportováni na nucené
práce. Celé tisíce starousedlých Karelů i s rodinami by
lo vyhnáno ze svých městeček a vesnic a jako státu ne-.
přátelské živly odtransportováno na Sibiř nebo Daleký
Východ. Jejich hospodářství se zmocnili spolehliví agen
ti GPU a tak se Moskvě podařilo ve dvou letech z hos
podářsky kvetoucího »autonomního svazového státu«
učiniti bezmocnou, zchudlou provincii.
Karelsko-finské obyvatelstvo, přesto, že žije na da
lekém severu, je temperamentní.
Jeho odpor byl však
tvrdě zlomen terorem: desetitisíce karelských, finských
rodin bylo vypovězeno ze svých
a ingermanlanských
dvorců a vesnic na nucené práce na Dalekém Východě
nebo ve Střední Asii. Cesta
bezohlednému vykořistění
přírodního bohatství Karelie byla uvolněna.
Dnes je Karelie politicky mrtvá, hospodářsky •— ja
ko i ostatní »svazové republiky« — kolonií, vydanou
dokonalému vykořisťování, a vojensky územím strate
gického nástupu a yýpadní branou proti Finsku a ostat
ní Skandinávii. Osud Karelie, soustavné vyhubení i po
sledních zbytků národní svéráznosti jejího statečného
lidu, brutální zničení jeho vedoucích je typickým obráz
kem toho, jak tu pomaleji, tu rychleji zmírá každý ná
rod, kterému se dostalo štěstí, že se ocitl v »svobodném
svazku národů« —SSSR.
Závěry

a výhledy

Co je-vlastně národ?
Pro osudy národa není důležité v takových dobách,
jako nynější, co si o sobě sám myslí, zato však svrcho
vaně významné je, jak se na národ dívá síla, která tak
či onak /může národ 7 ohrozit. Stalin
podal takovouto
definici národa — v obvyklých a už »klasických« výra
zech svého toporného, tupého myšlení: »Národ je histo
ricky se vyvinuvší ustálené společenství jazyka, úze
mí, hospodářského života a psychické skladby, projevu
jící se ve společenství kulturním« (Marksizm i nacionalno-kolonialnyj vopros, 1938, str. 6). Dovídáme-li ^e dá
le, že »národní jayk« je »nástroj třídního boje«, že
v každém národě jsou vlastně uzavřeny národy dva,
z nichž jen jeden — proletariát — je marxismem uzná
ván za kategorii trvalou, kdežto druhý »národ« — buržoasie — je zasvěcen zkáze, můžeme dospěti
těmto
závěrům:
1. Národ — každý, ať velký, ať malý — je skuteč
ností historickou, to znamená, že byl, že jest^iale že exi
stovat n e m u s í ;
odstranění různých národů
smíšení jich
2.
v nový útvar sociální vede několik cest, které jsou vy
počítány v Stalinově definici: zbavíte-li národ celist
vého území a rozsej ete-li ho porůznu sem a tam do ve
likých dálek, přestane národ existovat; týž výsledek bu
de, jestliže mu odejmete celistvou ekonomickou základ
nu, nebo když ho zbavíte kulturního společenství; zbý
vající atribut — jazyk — podlehne brzo »hospodářské
účelnosti«: bude-li výhodné užívati
sebezáchově jazy
ka jiného, pak mateřský jazyk — řeč odumře rychleji,
ne» kdyby byl národu násilně vyříznut z hrtanu; co se
pak týče »psychické skladby«, ‘snad tedy národní myš
lenkové svéráznosti, nutno miti na paměti, že »bytí ur
čuje vědomí« — tudíž kterýkoliv národ, postavený do
sovětského prostředí, velmi rychle pozbude vlastní, ale
nabude sovětské »psychické skladby«; tradice, dějiny,
náboženství nehrají tu úlohu vůbec žádnou (Stalin jich
ani neuvádí);
/
3. odstraněním nositelů kulturního a dějinného vě
domí z každého národa (především inteligence) zrych
luje se assimilační proces, v kterém malé národy — pře
žitek středověkého partikularismu — se slijí s národy
velkými, přesněji: s celkem, v kterém nebude národ
ních odlišností. Tento produkt asimilačního »mlýna«
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znamená s hlediska bolševické sociologie nesmírný
pokrok;
4. všemi prostředky pomáhali pokroku je věcí
ušlechtilou, proto jen reakční živly mohou v bolševic
kém teroru spatřovati znásilňování osob a národů; jen
potud, pokud ještě hrozí nebezpečí, že by buržpasie
mohla strhnouti na svou stranu »neuvědomělou« masu
proletariátu, jsou nutný taktické ohledy při řešení ná
rodních otázek (na př. íederalisacfe); .jakmile je jednou
odstraněna buržoasie a s ní spojená inteligence, lze od
vrhnout! všechny ohledy a vysypali proletariát všech
národností do sovětského »mlýna«, jehož jednomletý
produkt —- »Universální Národ« — si ani nebude vě
dom, že nějakým národem vůbec je: také u Odkolka se
označuje jednomletý, nekvalitní výrobek z obilí nulou,
»0«, nickou.
'
Závěry tu spadají v jedno zároveň s výhledy.
Sovětský svaž se nespokojuje s určitou částí země
koule. Jeho pojem je širší než ta či ona část světa. Svaz
počítá s tím, že do sebe pojme celou zeměkouli. To také
symbolisuje svazový znak. — »Pro komunistu neexi
stuje národ, nýbrž jedině třída,« prohlásil už VIL sjezd
bolševické
strany. Vládnoucím národem Sovětského^
svazu není ruský národ, nýbrž — udánlivě mezinárodní
proletariát. Všechny národy, zmrzačené ve SSSR tím, že
byla od nich odseknuta »buržoasie«, t. j. tvůrčí inteli
gence, tvoří »nacmen«, národní menšiny. To jen do té
doby, dokud se zcela nerozplynou v moři ostatních odnárodněných mas, dokud nejsou zbaveny svých dávných
sídlišť a rozehnány do všech koutů Svazu jako plevy.
Načež se stanou součástí »mezinárodního proletariátu«,
který bude tvořit pak ve SSSR, většinu stále se zvětšu
jící.
S tohoto hlediska se vysvětluje celá nynější expanse
Sovětů. Nejde o prostý imperialismus jakožto funkci
státního kapitalismu, jde o uskutečnění příšerného, šíle
ného snu — opravit, žracionalisovat, vskutku však zni
čit dílo dlouhých věků, nadělat z národů nicky a z těchto
nicek pak vládce všehomíra, organisovaného ve Svě
tový svaz socialistických šovětských republik (SSSR +
ještě jedno S). '
Odepsala-li Anglie ^a Amerika valnou část Evropy
Sovětů,, pak jen na čas se tu zachraňuje
prospěch
ve
zbytek Evropy i sama Anglie s Amerikou. Lze pocho
pit, že pro tuto velmi krátkou( dobu americký a an
glický kapitalismus s uspokojením hledí už teď na ( do
sažené výboje, které slibují Spojeným státům hegemonii
Africe, jež od Kapu p Kairo se
v Pacifiku a Anglii
stává britským souvislým kontinentem. Než se však
oba tyto státy po své kořisti pořádně rozhlédnou, než ji
vůbec budou moci hospodářský exploatovat, rozvine So
větský svaz uvnitř mateřských zemí svou vlastní podjejich fysickému vy
zdolání národů,
ryvnou práci..
hubení nemusí býti vždy připraven program Morgenthauem nebo Vansittartem, brousícími si nože na ně
mecký národ, bude-li poražen nebo kdyby se vzdal od
poru. Padl-li by německý val, tu »nacmeny« by se staly
nejen národy, které už Sovětům Anglie s Amerikou
předhodily, ale zakrátko i anglický národ, podemílaný
a rozleptávaný stejně už dlouhou dobu zevnitř, i ta
směska mezinárodní ve Spojených státech. Neboť bolše
vická methoda, záležející v rozkolu, štěpení celku na čá
sti, aby tím snáze byla jecjna část potřena a druhá po
hlcena, je platná a úspěšná všude, kde jí není postavena
pospolitosti.
hráz v národní
Ta však před
pokládá tolik sebezapření a obětí právě hospodářsky
nejsilnějších vrstev, jakého angloameričtí (a nejen oni)
píutokraté nejsou schopni.
Universální »nacmenie«, SSSSR, hrozí biologickou
zkázou národů všech, velkých, středních i malých.
V tomto nebezpečí je také podstatný, rozhodující, osu
dový smysl výsledku boje na východní frdntě.
*
Ve, své »České otázce« T. G. Masaryk shrnul své
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rozený instinkt rasové sebezáchovy. Židovstvo nastoupilo
'a lak jasně vyslovená židovskými lexly, je důležitým dru
tak cestu
hospodářskému i politickému rozmachu, jaký
hem podnětu a inspirace.
^svěi
předtím
neviděl.
náboženství
židovského
nejstarším
'Prvním a
pramenem
V jedné z přednášek rozhlasového cyklu „Co víte o
je Thora, na níž spočívá takřka celá rabínská libratura;
Židech?", který jsem před časem řídil, bylo v této souvis
vlastním zdrojem rabinismu a jeho prvním výplodem je
losti výstižně řečeno: „Úžasný rozkvět techniky a induslriazákonitým předpisům Thory z konce
Mišna, komentář
lisace Evropy a s ní vznikající otázky sociální byly zname
II. století po Kr. Talmudy - jerUsalémský z druhé poloviny
nitým předpokladem židovského úspěchu. Národní inteli
IV. století a babylonský z doby kolem roku 500 po Kr. obsa
hují ustanovení Mišrvy a jejich rabínský výklad, 1 zv. ge
gence, jejíž zájem byl téměř dokonale «vyčerpán a odveden
pokrokem technických věd a jejíž ješitnost byla podráždě
mám. Rabínské předpisy z Talmudu přehledně urovnané
tvoří Sulchan aruch, jakýsi židovský zákoník. Dalšími vý
na postavením nové lidské autority, tu po prvé zradila svůj
národ. Vrhla se na nové cesty a ujala se možností vědecké
značnými prameny judaismu jsou Midrašim, t. j. objasnění,
ho bádání a nestarala se ani v nejmenším p osud pracov
vysvětlivky nebo komentáře Thoře, kabalislický komentář
níků rukou. Ponechala národ takto bez vedení. Toho Židé
Zohar a spisy Maimonidovy, přední to zdroj rabinismu stře
výužili jak se patří. V umělém, jimi vytvořeném společenství
dověkého. To jenom docela stručně a povšechně.
„bez rasových 'ár náboženských rozdílů" stali se neviditel
Talmud je tmelem a pojítkem Židovstva na celém světě
nými. Židovstvo se zmocnilo zdánlivě proti .sobě stojících,
a proto jeho nauky mají zůstat tajné a nepřístupné} jeho
četba je pro zvláštní písmo velmi obtížná. Rabín Drach mohl ve skutečnosti však do ruky si hrajících sloupů devate
náctého století: vykořisťovatelského kapitalismu a nesociál
právem říci: „Jen my, kdož jsme dlouho studovali Talmud
ního marxismu."
a poslouchali všechny jeho učené vykladače, můžeme chá
Jako kapitalisté ovládali Židé finanční trhy, jako zvrá
pat hlubiny židovského ducha a porozumět, co vlastně obsa
cení myslitelé trhy duševní, jako marxisté masy národů a
huje. Jen tento Talmud je základem všech židovských nauk,
nakonec revolucemi se někde zmocnili i nejvyšší moci stát
je výrazem učení všech rabínů a dokonalým zákoníkem, vě
ní. Viktoriánský ministerský předseda lord Beaconsfield (Žid
roukou i morálkou všeho Židovstva."
Disraeli) mohl prohlásit vědomě: „Svět je spravován docela
Ve zhráněných textech nacházejí Židé vždy oporu a po
bídku pro své světovládné plány. V knize Zohar (II, fol. jinými lidmi, než se domnívají ti, kdož nevidí za kulisy."
89 b) čteme třebas : „Rabín Simeon pravil : Svět patří jen těm, A právě tak už dne 25. prosince 1909 mohl do vídeňského
židovského listu napsat Walter Rathenäu: „Tři sta lidí, z nichž
kteří se zabývají Thorou a znají její tajemství." Není zapo
každý každého zná, vládne hospodářskými osudy pevniny
třebí zdůrazňovat, že toto tajemství znají dtíkonale jen Ži
dé. Midraš rabba (Sir ha-širim, VII, 3, 3) má místo: „A pak
a vybírá si pomocníky ze svého kruhu. Podivné příčiny
tohoto zjevu, jenž vrhá do budoucího vývoje věcí záblesk
řeknou někteří z národů: my jsme Israelity a pro nás byl
světla, nelze vykládali."
stvořen svět, á jiní řeknou: My jsme Israelity a pro nás
Židovská penetrace nebyla nikterak nahodilá. Nebyla
byl stvořen svět. Nechť řekne Israel: Počkejte až do dne,
kdy Svatý, požehnáno budiž jeho jméno, přijde a pak uvi
také dílem pouhé improvisace. Byla výsledkem plánovité
díte, pro koho byl stvořen svět..." Tím naznačuje, že svět
a soustavné činnosti. Tato činnost byla řízena a usměrňo
byl stvořen jen proto, aby na něm vládli Židé, neboť „všude
vána rabínskými hlavami především ve Velké Britannii,
Francii a Spojených státech a urychlena i kontrolována me
tam, kam vkročí noha Israelitova, patří půda a na ní vše Ži
dům", prozrazuje jerusalemský Talmud (Challa, II, 1/Sch., zinárodními židovskými organisacemi.
III, p. 281)'.Týž Talmud říká na jiném místě: „I budou krá
Když se ukázalo, že zednářské lóže smíšené nevyhovují
lové pěstounové tvoji a královny chůvy tvé, snížíce tvář
docela jako instrument židovských světovládných plánů,
klaněli
tvých
zemi,
budou
tobě
prach
nohou
svou
se
a
již v roce 1843v New Yorku založení čistě židovské
lízali budou." A třebaže ještě nebylo nastoleno Salamouno- došlo
ho
řádu
„The Independent Order of B'nai Brüh". Podle sta
vo království na zemi,,o leckterém králi - ať již tento po
nov měl tento řád „sjednocovat Israelity podpoře nejvyšjem béřeme doslovně nebo jej aplikujeme na představitele
ších zájmů lidstva,
rozvoji a povznesení duchovního a
státních útvarů nemonarchistických — bychom mohli říci,
mravního
charakteru
našeho
kmene
osvojení nejčistších
že líže prach na nohou židovských.
bližšímu, cti a vlastenectví", ale ve skuteč
zásad- lásky
Talmud je snůškou nemravných, mnohdy přímo zločin
nosti byla jeho funkce hlavně politické povahy.
ných nauk, jež podvracejí právní i mravní cit. Jedna z jeho
Židé
mezinárodní aktivitě se otevřeně přiznávala „Alliance
hlavních zásad hlásá, že
jsou vyvoleni Bohem, aby
Israélite Universelle", založená v Paříži 1860jako organisace
vládli světu svou chytrostí a svým bohatstvím. Další zásada
„k obraně cti židovského jména proti všem útokům"
prohlašuje, že je dovoleno všechno, co nezakazuje Mojžíšův
„intervenci za emancipaci Židů" (Encyklopaedia Judaica,
zákon. Je důležité si uvědomit, že zásady Talmudu jsou Ži
- dovstvem nejen uznávány, ale i .prováděny! Někdejší
Sv. II, 355-6, Berlín 1928). Vyvíjela značnou činnost za verve
doucí berlínského ústavu pro studium židovské otázky, E. sailleské konference a v osobě rabína Ginsburgera měla
svého stálého faktického zástupce u Společnosti národů
svob. pán von Engelhardt, dovozuje v této souvislosti vý
stižně: „Z vyvolenecké choroby, anebo správněji řečeno,
v Zenevě.
Ale také působnost vnitrostátních židovských organisaz vyvoleneckého šílenství Židů pramení jejich cílevědomé,
systematické a bezohledné úsilí o zaslíbenou švělovládu,
cí — jako třebas anglické „Anglo Jewish-Associlion" z ro
ku 1871nebo severoamerické „American Jewish-Commíliee"
o podrobení, po případě vykořisťování a vyhlazení všech
nežidovských národů..." Ve stejném smyslu se nesou i de
z roku 1906 - se brzy přenesla mimo formálně stanovené
dukce dra Ericha Bischoffa ve spisu „Das Buch vom Schul- účely a hranice.
chan aruch".
^Protokoly
siónských
mudrců”
— program
Zrod
světového
židovství
ve smyslu
židovské
světovlády!
politi
organisované
Úsilí o švělovládu je tak staré jako Židovstvo samo. Až
do francouzské revoluce nenabylo však Judovo pokolení
takové síly, aby v něm mohlo udělat podstatné kroky ku
předu. Z ghett uvolněné a politicky zrovnoprávněné Židov
stvo využilo rafinovaně ducha liberalismu a s úspěchem se
pokusilo přenést rozdíl mezi syny Israele a ostatními náro
dy, spočívající na rasové přirozenosti, s pole rasového na
pole čistě náboženské. Tím se také podařilo otupit,, mnohde
zcela umrtvit rasové cítění árijských lidí a zničit jejich při
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Židovský časopis „Moment" napsal dne 31. října 1934,
že „Protokoly siónských mudrců" jsou po bibli nejrozšíře
nější knihou na světě. Nejde tu o přezkoumání věrohodno
sti tohoto tvrzení, nýbrž o vysvětlení věci samé. Když se
v roce 1897 v Basileji konal zionistický kongres, přihodila
se Židům nemilá věc. Do rukou ruské státní policie se do
stal totiž ojfis materiálu, který obsahoval rozsáhlý, ale pře
hledný a přesný program židovské světovlády a který zná
světová veřejnost pod prve zmíněným pojmem.

Přítomnosti
Tenío materiál byl otiskován v roce 1903 v časopise
„Známja" a po jgrvé souborně uveřejněn dvě léta poté Nilusem. Originál tohoto spisu byl uložen v Britském museu.
„Protokoly", jež obsahují 24 kapitol - „sezení" - nejsou
vpravdě něj akými podrobnými zápisy, nýbrž spíše směr
nicemi významných židovských- osobností, sdělovanými
užšímu kroužku sionistických pracovníků na basilejském
kongresu anebo také těsně před či po něm. V tomto vztahu
uvádí von Engelhardt ve spisku „Jüdische Weltmachtplä
ne", plném velmi zajímavých a nejvýš průkazních) prvků,
Citát Theodora Herzla, presidenta zasedání: „Kongres bude
jednak veřejný, jednak důvěrný." Do důvěrné jeho části
neměli přístup nežidovští zpravodajové zahraničního tisku '
ani „obyčejní" synové Israele,- zde se setkaly hlavy židov
ského světa, zvlášť členové řádů B'nai B'rilh a B'nai Moische.
Otázka autorství a přesného původu „Protokolů" neby
la dosud objasněna. Zdá se, že souhrn všech těch vědomostí
a prostředků, kterých chtělo Judovo pokoléní upotřebit v
tažení o panství nad světem, ani nemůže být dílem jediného
původce. Někteří z publicistů, kteří se zabývali židovskou
otázkou a „Protokoly" speciálně, připouštějí možnost, že je
jich autorem je Theodor Herzl, otec politického zionismu,
nebo Ascher Ginsberg, tvůrce zionismu duchovního. „Pro
tokoly" mají mnoho podobného, ba shodného s knihou ,pa- řížského novináře Maurice Jolyho „Dialogues aux Enfers
entra Macchiavelli et Montesquieu", jež vyšla 1864 v Bru
selu a šest let nato v Paříži a byla namířena i proti Napo
leonu III. Von Engelhardt dokládá, že židozedhářské plány
a ideály, jež v Jolyho brožuře byly dialogickoů formou za-,
chyceny a poté zčásti do ,,Protokolů" přejaty, arciř ve for
mě neosobní, instruktivní, mohly být známy jen zasvěcené
mu židozednáři a zastává názor, že Joly pracoval na popud
Issaca Adolphe Crémieuxe, zakladatele „Alliance Israélite
Universelle", zednáře nejvyšších stupňů, politika a jednoho
z nejvýznamnějších Židů své doby vůbec.
Rozsah i ráz této stati nepřipouští, abychom se „Proto
koly siónských mudrců" zabývali příliš ze široka. Jisto je,
že si zasluhují zvláštního pojednání náležitě vyčerpávají
cím způsobem.
Ve čtyřiadvaceti „sezeních" pojednávají o všem, co mů
že Židy zajímat a čeho mohou potřebovat, aby dospěli ke
konečnému cíli — totiž nastolení „vlády krále z rodu Da- .\
vidová". Zabývají se rozborem a methodami státní moci a
správy, právního řádu, lidovýchovy, víry, hospodářství a
ostatních složek moderního života, přirozeně zcela ve smyslu
Talmudu! Přečtěte si, prosím, jen tuto dvojici citátů z
překladu Nilusova originálu, který pořídil pod/názvem „Die
Geheimnisse der Weisen von Zion" Gottfried zur Beek«
„Národy budou odsouzeny chudobou, která působí sil
těžké práci. Otroctví a ne
něji než otroctví a nevolnictví,
volnictví se (mohly tou či onou cestou zbavit, ale bídě ne
uniknou. Vložili jsme do ústav taková práva, která mají pro
masy domnělý význam, ale ve skutečnosti žádnými právy
nejsou. Všechna tak zvaná „práva lidu" jsou jen domněn
kou, nemohouce být nikdy uvedena ve skutek (III, 5).
„Vykonáváme nadvládu v oné dokonale mimozákonné
formě, které se říká diktatura. Lze s plným přesvědčením
říci, že toho času jsme my zákonodárci,- my vykládáme prá
vo a máme výkonnou moc, my trestáme i udělujeme milost,
my sedíme jako náčelníci všech svých vojsk vysoko v sedle.
Nás ovládá nezkrotná ctižádost, žhoucí chtivost, nelítostná
mstivost a neúprosná nenávist. Z nás vychází přízrak hrůzy,
vše obepínající teror! (IX, 4-5).
Politický program „Protokolů" předpokládá zanarchisevání jednotlivců i pospolitostí a vzájemné rozeštvání, kul
turní program počítá s podlomením morálky a znešvařením
hodnot a hospodářský program je budován na degeneraci
a bídě, na zproleiarisování ostatních národů. Když pohléd
neme na vývoj od basilejského kongresu až do dneška a
letmo projdeme všemi těmi válkami, krisemi a ostatními
průvodními zjevy, bezpečně v nich zjistíme židovské prsty.
Nelze se divit, že Židé popírali co nejrozhodněji pravost

„Protokolů". Nejlépe však jejich pravost dokázala skuteč
nost. Otázka pravosti není však otázkou nejpodsialnější.
Henry Ford ve svém „Mezinárodním Židovi" této věci vý
stižně podotýká: „Nás a ostatní národy nezajímá, sepsal-li
tyto protokoly zločinec nebo šílenec, zato zajímá nás -fakt,
že program v Protokolech obsažený po svém sepsání nalezl
prostředky a cesty, aby se ve svých nej důležitějších podrob
nostech uskutečnil..
Dvě

želízka
v
krále

ukout
jež mají
ohni,
Davidova
rodu
z

trůn

Není náhodou, že z basilejského kongresu vyšla „Zionistická světová organisace" (Zionistische Weltorganisa
tion), jejíž sídlem byl určen Londýn a jež formulovala svůj
účel slovy: „Zionismus usiluje o vytvoření veřejnoprávní
ho, zajištěného domova pro židovský národ." Od této chvíle
má totiž světové Židovstvo v ohni dvě želízka: jedno zionistické, snad by se dalo říci „národní" — druhé assimilačprvému „mezinárodní".
ní, v opaku
Židé se rafinovaně dostali přes úskalí, kterým se při
Vytvoření nové Palestiny mohla stát okolnost, že mimo hra
nice této země by byli považováni za cizince. Stalo se to
hned tehdy, kdy po prvé před světovou veřejnost vystou
pili jako oficiální politický činitel: dne 2. listopadu 1917,
kdy Anglie vydala í. zv. „Balfqurovu deklaraci". V ní totiž
černé na bílém stálo, že i při zřízení židovského státu „ne
má být činěno nic, co by mohlo poškodit politické postavení
Židů v nějakém jiném státě..."
V Palestině samotné však od prvých počátků Židé uká
zali, že nejsou schopni jako pospolitost nějaké tvůrčí práce.
Záhy se naplnila slova někdejšího anglického generálního
konsula v Alexandrii Donalda A. Camerona, takto zionistického příznivce: „Židovští přistěhovalci do Palestiny se brzy
nabaží toho, aby se vzájemně obírali o tři procenta. Jejich
synové budou pospíchat drahou i loděmi do Egypta, aby
lam vydělávali — deset procent! Žid v Palestině, odkázán
na sebe, snědl by si vlasy s hlavy, rozbil by svůj stát na
kusy." V roce 1937 - jak komentuje Alfred Rosenberg v pu
blikaci „Ďer staatsfeindliche Zionismus" — uveřejněním plá
nu na rozdělení Palestiny ve stát židovský a arabský pod
protektorátem Velké Briiannie se anglická vláda fakticky
vzdala politiky, určované Balfourovou deklarací a mandát
ním usnesením Společnosti národů, neboř spory mezi Židy
Araby se neustále přiostřovaly a ohrožovaly zájmy Londý
na na Blízkém Východě. O dvě léta později byl učiněn ještě
radikálnější krok, pokud jde o židovské přistěhovalectví.
V průběhu nynější války se opakuje táž hra jako za
války z let 1914-1918: „utlačovaní" Židé se chtějí vrátit do
své původní vlasti. Zionismus se odvrací od slábnoucí Britannie a vyhledává ochranu mocnějších Spojených států.
Těžiště nynějšího světovládného úsilí židovského nefkví arciř v zionismu, nýbrž v činnosti Židů ve Washing
tonu a Moskvě. Tam totiž v realisaci programu „Protokolů"
pokročili dále, podstatně dále. Ve Spojených státech roz
hoduje na jevišti Mr. Roosevelt, ale za kulisami — a to je
opravdové rozhodování — president v roce 1936založeného
„World Jewish-Gongressu", Mr. Stephan Wise. V Sovětském
svazu na jevišti rozhoduje soudruh Stalin, ale za kulisami
soudruh Lazar Kaganovič. Oficiálními partnery na konferen
ci v Jaltě byli sice Roosevelt, Stalin a Churchill, ale partner
rem čtvrtým, nej důležitějším, bylo světové Židovstvo. A
jestliže usnesení z této konference jsou příznačná evropské
mu kulturnímu člověku nepochopitelnou nenávistí, pak
je to nenávist typicky židovská. V kapitalismu si Židé vy
budovali jeden, v bolševismu druhý sloup trůnu, připravo
vaného pro krále z rodu Davidova.
Ještě nikdy světové Židovstvo tolik neusilovalo o usku
tečnění svých plánů - ještě nikdy však árijský člověk ne
měl před očima židovské nebezpečí tak jasně, jako právě
dnes!

9 — 105

Přítomnosti^
žali svou naprostou neschopnost
řádné výchově dětí,
mrzačí dítě duševně. Je ve 20. století rovněž obecně uznáno, že musí býti ponecháno ženě, aby užívala svobody,,důstojné lidské bytosti, a aby sama plně disponovala
svou osobou. Vládní reglementace jejího chování nesmí
převyšovat minima, nutného pro veřejnou mravnost a
pro existenci normální rodiny. Avšak i toto vše kdysi
bolševici proklamovali jako »úspěch socialistické společ
nosti«, a dokonce se jim v tom ani nebránilo, aby si tuto
zásluhu přisvojili. V praxi však, díky specificky bolševic\kým poměrům, výsledek^ však těchto »svobod« byl více
než krajně žalostný.
,
,
Přezírá
n.é mateřství
Především tu byl učiněn naprosto logický a nespor
ný závěr: v socialistické společnosti, zbavené třídních a
stavovských rozporů a výsad, nemůže býti práv bez po
vinností. Stejná práva jako muži ve-společnosti — stejné
povinnosti jako muži ve prospěch-spolecnosti. Sovětské
zákonodárství ihned reagovalo na tuto politickou a organisační zásadu bolšeyismu. Žena se Objevila všude
rovnoprávná s mužem až i v těch nej vyšších vládních
místech. Avšak žena zaujala docela stejný počet míst ja
ko muž také na lavici obžalovaných za služební a poli
tické zločiny a přečiny, na klinikách, mezi pracujícími
s porušeným zdravím od nadměrné práce, v psychiatric
kých léčebnách, mezi těmi, kdož nevydrželi sovětského
pracovního a administrativního pekla, právě proto, po
něvadž žena se všude objevila jako aktivní činitel. V pa
ragrafech sovětských pracovních a administrativních zá
konů není ženám poskytnuta žádná »sleva« nebo uleh
čení. Jéh pokud jde o rození a výchovu dětí, což je v bol
ševickém smyslu rovno t. zv. »společensky prospěšné
práci«, poskytuje se ženě
výkonu této »práce« čas,
přesně státem vymezený.
Ve všech ostatních ohledech proslulé heslo: »Kdo
nepracuje, ať nejí«, vztahuje se v plné míře také
ženě.
Pracovní povinnost je za bolševického socialismu povin
ná také v dobách míru a plně se týká i žen. Pracovní
knížka a Všechny ty rozkoše povinné reglementace prá
ce, které se v Evropě pokládají za mrzuté, ale nevyhnu
telné následky války, Jsou s hlediska bolševismu bezpod
mínečnou podmínkou existence socialistické společnosti
a musí je nésti veškeré obyvatelstvo nejen za války, ale
také v míru. Tato úprava pracovnílio poměru je za bolšévísmu podstatně zostřena proti evropskému stavu.
V Sovětském svazu stát neodvolatelně ukazuje ženě ja
ko i muži, kde a v jakém služebném postavení musí pra
covat, kolik může vydělávat a hází s nimi s jednoho kon
ce země na druhý podle toho, který úsek pracovní je
právě pro sovětskou byrokracii nej důležitější. Sovětská
filmová aktualita a fotografické snímky zahraničních tu
ristů zobrazily ruskou ženu, jak si pěkně sedí u svého
psacího stolu v čele vysokého vládního úřadu nebo v po
slaneckém. křesle nej vyššího sovětu, u stolku státního
návladního nebo předsedy soudu, v pracovně ředitele
velkého závodu, na lokomotivě, u elektrického jeřábu, u
výkopů země, při podávání cihel na stavbách průmyslo
vých zařízení. Avšak není takových fotografií ani lite
rárních výtvorů, které by zobrazovaly rub této medaile,
mnohem charakterističtější
pro sovětskou skutečnost.
Povinnosti,
nimž bolševismus donutil ženu jakožto
kompensaci za získaná »práva«, činí neobyčejně širokou
oblast a mimořádně těžce dolehl na ni jakožto na ženu
i jakožto na udržovatelku rodiny. Především skutečnost,
že se octla v"okruhu zcela nových vzájemných vztahů
mužům v pracovním prostředí, že leckdy jsou jí muži
služebně podřízeni, způsobila, že ztratila ženskost, že po
chod defeminisace je provázen u ní »zmužštěním«. Do
konce i zevnějškem se mění. Obyčejně s cigaretou v ús
tech, krátce ostříhaná, často v polomužskěm oděvu, hla
vu nabitou služebními záležitostmi, roztěkaná mezi prací
a domácností, jež špatně funguje pro nedostatek času —
u! proto je neupravená a je vskutku hodna jen polito-

PřítomosLvání. Jestliže se tomu připojí naléhavá bolševická pro
Počet ženských obětí takovéto agitace, zejména
paganda o vysoké hodnotě »svobodné lásky« a o »zaosta
mezi dívkami, je nesmírný. Miliony rozdrcených soukrolosti žen«, nechápajících, že jejich zájmy leží v podstatě •mých životů, zničených rodin, dětí, které se toulají po
ulicích. Hlásání svobodné lásky a posměch ženě, jež usi
mimo rodinu v práci, kterou jim svěřuje stát jakožto
plnoprávným členům socialistickéljo kolektivu, jestliže
luje zasvětit svůj život výlučně rodině — to jsou zamilo
sovětské
agitace drobné ráže,
vaná themata vnitřní
se vezme v úvahu také složitost služebního a pracovního
prostředí, v kterém se často žena ocitá, pak snadno po
t. j. provinciálních novin a nástěnných časopisů v podni
chopíme, že její rodinný krb bývá nikoli zřídka hotovou
cích a závodech.
rozvalinou, u kterého si těžko může oddychnout tělesně
bytové
komuny
Pod terorem
i duševně. Neuspokojený vlastním soukromým životem
práci
pobývá
největší
část
dne
zásadou
domácími
poměry
Sovětském
je
V
v
a
a považuje se za ve
svazu
mezi muži, ať již jim podřízená nebo nadřízená.
liký kulturní úspěch to, co se Evropanovi buď zdá prostě
A tak není divu, že sovětská skutečnost, soudní síň nemožné nebo při nejmenším by to považoval alespoň za
jsou plny neuvěřitelných příhod, kde specifické vlasti
velké neštěstí: veřejná diskuse o jeho rodinném a osob
nosti krásného pohlaví jsou propleteny s porušením stát
níž dochází na společné schůzi všech ná
ním životě,
ních zájmů, pracovní podmínky s rozkladem rodiny
jemníků a sousedů domu, kde bydlí, nebo dělníků a úřed
níků závodu či úřadu, kde je zaměstnán. Zcela veřejně se
v nejdivnějších kombinacích. Proto také normální sňa
tek, vdavky jsou v Sovětech jevem daleko a mnohem
tu řeší otázka, zda ten či onen je člověk sovětský či není,
vzácnějším, než zde v Evropě. Ba i potom žena, aby si zda je jeho rodina sovětská či není. Řešení pak se zapi
zachovala vlastní právní samostatnost, aby se pojistila,
která spolu s
suje do jeho »bytové charakteristiky«,
»pracovní charakteristikou« má velký význam i pro po
v neustálých obavách, že bude »odpovědna« za svého
muže, hledí si zachovali vlastní jméno i samostatný byt.
licii i pro rozdělování poukazů na vzácně nějaké zboží,
V síni vyšetřujícího soudce při NKVD, když jeden z man
nebo i pro žádost o poskytnutí bezplatné jízdy na léčení
želů tam vystupuje jako odhalený třídní nepřítel, mo
do sanatoria a lázní, i pro postup služební, pro hmotnou
hou tyto okolnosti znamenati pro druhého člena manžel
výpomoc, stalo-li se nějaké neštěstí. Nepříznivá bytová
ství jistou vyhlídku na vlastní spásu.
charakteristika můžei navždy' zkazit služební i veřejnou
kariéru pracující ženy a dokonce i zbavit ji práva na vý
rozbíjení
Jak odůvodňují
bolševici
chovu vlastních dětí. Rozumí se, že téhle proceduře ne
rodiny
jsou podrobeny osoby, stojící v čele strany, státu, policie,
způsobem
života,
»Samostatná« žena se svobodným
vojska, průmyslu a obchodu.
pracující, snadno měnící své sympatie'— takový je ideál
Zcela obvyklým zjevem sovětského života je tako
sovětského děvčete. Svatební šat je podle jejích pojmů
případ: V listopadu 1938 mladá, třicetiletá inštruk
výto.
směšný přežitek. Výsledek toho všeho pak je, že po
torka největšího strojařského závodu na Ukrajině v Kraohromném množství povrchních známostí zůstává žena
matorské Naděžda Trofimovová byla po třetí předvolána
v těžkém osamocení, bez rodiny, bez muže, bez dětí. So
do závodního výboru odborové organisace. Po třetí a de
větská statistika bez účasti, chladně zaznamenává pokles
finitivně odmítla dát své dvě děti (tříleté a pětileté) do
počtu úředně uzavřených manželství a zvýšení počtu ne
státního výchovného ústavu. Požadavek dozorčích stát
manželsky zrozených dětí. Záměrné rozbíjení rodiny bol
ních orgánů byl odůvodněn tím, že Trofimovovi jsou ro
ševici odůvodňují theoreticky takto:
dina reakční, poněvadž se neúčastní společné bytové ko
1. Komunismus může* být vybudován pouze hromad
komunistickou
muny
se všemi nájemníky závodního domu, kde bydleli.
převýchovou obyvatelstva a to tím,
nou
Manžel Trofimovové si právě odpykával dvouměsíční
že likviduje individualism v lidské psychologii.
trest vězení, poněvadž přišel o 20 minut později do práce.
2. Nositelkou a pevnou buňkou individualismu je
Vězení to pozůstávalo v práci v dolech, vzdálených 60 km
rodina. Právě rodina očkuje dítěti začátky individualis
Za
od Kramatorské. Trofimov byl inženýr-konstruktér..
mu, učí je, aby proti společenskému a státnímu zájmu
několik dní dostala Trofimovová výzvu, aby do čtyř dnů
stavělo svůj zájem osobní. Rovněž takový vliv vykonává
vyklidila svůj byt v závodním domě, kde mohou bydleti
v manželství druh na druha, pokud jde 4o jejich vztah ke
pouze »předbojovníci výstavby nové komunistické spo
'státu.
lečnosti«, nikoli ona, »stoupenkyně měšťáckého, zatuch
3. Proto zachovává si stát právo kontroly nad rodin
lého rodinného způsobu života«. Za týden dostala Trofi
ným životem každého občana a zavádí pojem »sovětské«,
»nesovětské« nebo »protisovětské« rodiny dokonce i do movová v novém, maličkém pokojíčku na periferii při
piš, že se jí děti odebírají nuceně, poněvadž je »matkou,
soudní síně. První druh rodiny chápe stát jako »pracovní
neschopnou pro svou ideologii vychovat je jakožto bu
jednotku«, jež spolupracuje při komunistické převýchově
doucí komunisty, a že se děti umisťují na její náklad ve
mas; ostatní dva druhy jsou prostě kontrarevolučními
státní vychovatelně, při čemž výchovné bude hrazeno
organisačemi.
4. J3tát považuje mladou generaci zásadně za revo
z SOproc. srážky jejího dosavadního výdělku«. Když při
luční a podporuje ji všemi prostředky, když se srazí — šla do továrny, spatřila v nástěnném časopise ohromnou
barevnou karikaturu. Mezi závodními domy na palouku
i uvnitř rodiny — s reakčními názory rodičů.
stála kráva s hlavou Trofimovové. Kráva jazykem olizo
Právě na podkladě těchto theorií rozvíjí sovětská
propaganda svou demagogii®'Malý případ. Zatím co v vala kouřící samovar, který je v sovětech považován za
symbol zaostalosti a měšťáctví v rodině. Její vemeno
Evropě v rozhlase pro ženy slyšíte rady mladým hospo
ssály dvě děti, jedno v popské říze, druhé v uniformě
dyňkám, kuchyňské recepty a porady, jak pomoci dítěti,
carského důstojníka. Na krku krávy viselo vědro, kleště
když je bolí žaludek, vypadá standardní moskevský roz
hlas pro »sovětské hospodyňky« takto:
a káď s okurkami. Nadpis: »Zatopili krávě pod ocasem
»Soudružky ženy, vylezte ze svých kuchyňských zá
— zachraňujte děti pro komunismus!«
V továrně ovšem každý považoval za svou povin
stěr, otevřte okna, provětrejte socialistickým průvanem
nost, už pro vlastní bezpečnost, aby demonstroval své
své zatuchlé rodinné kouty, přestaňte být otrokyněmi
opovržení zaostalou měšťačkou. Když se vrátila domů,
svých mužů a zkyslého rodinného'útúlku. Sovětská vláda
děti už nenašla. Byly zatím odvedeny do internátu.
je dosti silná, aby vás vytrhla z takovéhoto měšťáckého
státnímu návladnímu s prosbou o
V zoufalství běžela
způsobu života. Dosti jste již ztratily času a života při
ochranu pra sebe i své děti. Poněvadž podle sovětského
tom zatápění samovarů, při starostech o nové hrníčky,
zákona neměla práva na výpověď, prosila prokurátora,
bačkory a župany pro své muže, při praní dětských ple
aby schválil její odchod z továrny pro nesnesitelné mo
nek, při kuchtění a mytí nádobí. Sovětská vláda vás zba
rální poměry, ve kterých by byla nacena v továrně pra
ví otroctví a rodinného nevolnictví. Kupředu
novému
životu!«
covat. Prokurátor kategoricky odmítl obě prosby: v tom,
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ciálního vývoje byly tím odvážnější, čím méně se o so
ciální skutečnosti vědělo. Také klasické národní hospo
dářství bylo v podstatě jen ideologií liberalistického ka
pitalismu. Každá z těchto věd prošla od těch dob sta
kritické
diem
skepse
a mravenčího úsilí skuteč
ných vědců o postižení pravdy o sociálních skutečnos
tech. Rankovo heslo o historii, která má nezaujatě zjišťo
vat »wie es eigentlich war«, znamenalo veliký obrodný
proces v oblasti historické práce, jak jej známe na pří
klad u nás z díla Gollovy školy. Podobně v sociologii ži
votní dílo velkých myslitelů, jlíko -byl na příklad Max
Weber nbo Vilfredo Pareto aj., vymanilo tuto vědu
z ilusionistických počátků, kdy splývala s filosofií dějin,
a uvedlo ji na cesty objektivního vědeckého výzkumu.
A přece i‘ dnešní člověk zvýšenou měrou touží po
poučení z dějin. Právě v prvních letech dnešní války se
znovu projevil hlad široké veřejnosti po historickém po
znání, touha hledati v dějinách alespoň náznaky odpo
vědí na palčivé otázky současnosti. V ideových zmatcích
převratné doby hledá se znovu opora v historických tra
dicích. Tento obecný proud nového historismu se dokon
ce projevuje v tvůrčí práci ostatních sociálních věd. Na
příklad v sociologii se, již před touto válkou mocně uplat
ňovala snaha studovat dnešní sociální skutečnost,, zejmé
na jednotlivé instituce a jejich ideologický základ, v hlub
ší historické perspektivě: stačí uvésti dílo Hanse Freyera
v německé sociologii, nebo rozsáhlé dílo ruského socio
loga žijícího v Americe Pitirima Sorokina o kulturní dy
namice (Social and Cultural dynamics), abychom viděli,
jak i v této vědě proniká potřeba historického proniknutí
sociálních jevů. Rada knih i revuálních studií z dějin po
litických theorií minulých dob svědčí o tom, jak i poli
tická věda hledá isvou oporu v historickém poznání. Pod
statný rozdíl od historismu údobí romantického spočívá
však v tom, že dnešní myslitel nehledá v dějinách zdánli
vé potvrzení svých předem pojatých ilusí, nýbrž vyzbro
jen kritickou skepsí předcházejícího období hledá a na
chází v pravdivém dějinném poznání duchovní i hmot
né souvislosti mezi dneškem a včerejškem. Tuto změnu
historii jako učitelce života
v postoji dnešního člověka
můžeme pozorovat nejen ve vědecké práci jednotlivých
sociálních věd, ale i v zájmech širší veřejnosti o histo
rické skutečnosti. Dnes i prostý čtenář raději sáhne po
kriticky vydaném díle autora minulých dob, s větší zá
libou čte paměti očitých svědků minulých událostí než
aby se dával opájet romantickou ilusí spisovatelů histo
rických románů. Anebo, chceme-li se vrátit
přirovnání
uvedenému na začátku této úvahy, dnes by nikoho nenapadlo stavět neumělou napodobeninu středověkého hra
du, za to tím více pečujeme o zachování a co nej věrnější
renovaci skutečných historických památek. Ochrana pa
mátek se při dnešním rozvoji konservační techniky stala
v kulturních zemích jednou z důležitých složek veřejné
správy.
Někdo snad namítne, že se tímto odbouráním ro
mantických ilusí 2 historického poznávání stávají ději
ny mrtvými svědky minulosti, ke které nemáme žádných
rozumových ani citových vztahů a že se tím věda do
stává do mrazivého úskah akademismu, na hony vzdá
leného skutečnému životm To však by byl omyl roman
tiků, kteří si nedovedou představit život bez klamavých
ilusí. Živé vztahy dnešního člověka minulosti jsou určo
vány jeho vlastními životními hodnotami, nebo přesněji
řečeno živými hodnotami společnosti, ve které žije:
Období kritické skepse nás sice poučilo, že nesmime do
dějin uměle vkládat životní hodnoty, jež jsou drahé nám,
které však neexistovaly v době, kterou sledujeme. Ne
zakázalo nám však sledovat skutečnou filiaci mezi na
šimi životními hodnotami a skutečnými hodnotami mi
nulých dob. Uveďme si příklad: romantikové 19. století,
vyznávající nacionalismus, jak se vytvořil složitým du
chovním i politickým vývojem mnoha staletí, přenášeli
tuto ideologii své doby do dáyhé minulosti a skreslovali
si tak obraz historické skutečnosti na pouhou ilusi. Po-

Přítomnosti
znání tohoto nesprávného postupu však neznamená, že
bychom my dnes nemohli právem hledat a nacházet sou
vislosti mezi duchovními hodnotami, v nichž sami spatřu
jeme historický yýznam a svébytnost svého národa a me
zi duchovním životem svého národa v minulosti. V tomto
osvětlení nabývá nového a závažného významu pojem
Historické tradice nám dnes neznamenají ani
tradice.
totožnost našeho duchovního života s životem minulých
dob,-ani doklad nějakého neexistujícího nepřetržitého
vývoje, neodvratně- směřujícího
stavu, který sami po
kládáme za ideální- Znamenají však stopu, nebo spíše
spletené množství stop ukazujících duchovní souvislost
mezi dneškem a včerejškem. Slabostí ilusiónistických filo
sofií dějin bylo právě to, že se snažily dát současníkům
jakési duchovní berličky, které měly jejich vlastní nehotovost a nepevnost podpírat klamnými důkazy o ne
vývoje a zbavovat je
vyhnutelnosti předpokládaného
mravní odpovědnosti za jejich vlastní činy a rozhodnutí.
Na příklad romantické iluse o holubicí povaze Slovanů
pomáhaly zastírat hluboké rozpory mezi jednotlivými
slovanskými národy v 19. století.
nová
methoda
Co vše nám objevuje

Uveďme si jiný příklad. První český ministr financí
K a i z 1, který zemřel
v rakouské monarchii dr. Josef
předčasně, byl haší veřejností téměř zap'omenut, nejvýš
jen odborníci ve finanční vědě znali některé jeho záslu
hy. A přece jde o osobnost tak výjimečného formátu, že
jsme jej mohli v revuální studii označit za předchůdce
jedné ž nejvýznamnějšíph dnešních politických theorií
0 vývoji parlamentarismu. 1) Nejenorh to, Kaizl si jako
theoretícky velmi vzdělaný praktický politik nad jiné
jasně uvědomoval skutečné vývojové tendence doby (bu
doucí význam nacionalismu), takže jeho myšlenkám se
dostalo potvrzení až teprve skutečnostmi zcela nedávný
mi. Nebo — zase z jiné oblasti kulturní tvorby — jak
málo byl širší veřejnosti znám velký český reformátor
dějin umění Max Dvořák.
Nedávné studie Dvořáko
va žáka Pečírky u příležitosti vydání českého výboruz Dvořákova díla a jeho korespondence ukázaly, o jakou
osobnost světového formátu byla ochuzená česká uni
versita tím, že nedovedla včas vyjít vstříc jeho touze po
návratu do vlasti z vídeňského prostředí, jež dovedlo
ocenit Dvořákův význam. Snad těchto několik příkladů
stačí, aby ukázaly, jak nový pohled na dějiny, zbavený
romantického ilusíonismu i jiných předsudků nejrozma
nitějšího rázu a původu, nezbavuje národní dějiny jejich
velikosti a krásy, jestliže nepravou iljusionistickou veli
kost a krásu nahrazuje, uctivým obdivem ke skutečné
velikosti. Z pravdivého vědeckého poznání skutečných
hodnot, Vytvářených generacemi .minulých dob, může
1 náš nárbd čerpat bezpečnější posilu než z klamavých
bludiček falešných ilusí. Skutečný přínos českého náro
da do dějin evropské kultury je na štěstí tak bohatý, že
bude ještě mnoho pilné práce zapotřebí, než jej .budeme
moci sobě i druhým předvésti v plném jeho rozsahu.

Dnešní střízlivý a kouzla zbavený pohled do dějin
nic neubírá na jejich tragické kráse, pomáhá nám na
opak objevovat hodnoty, které dřívějšími jednostranný
mi koncepcemi byly přezírány. Uveďme si jen několik
příkladů z našeho českého duchovního života. Starší ro
mantická koncepce českých dějin, spatřující jednostran
ně jejich vyvrcholení v husitské revoluci, nazírala na
údobí baroka
a protireformace jen jako na kulturní
úhor, na dobu »temna«, v němž český duchovní život
jako by přestal existovat a pouze živořil v přítmí jesuit
ského násilí. Stačilo zintensivnění vědeckého zájmu o toto
přezírané údobí,
němuž dal popud Josef Pekař a jeho
škola, a objevily se před našimi zraky jako by zcela nové
hodnoty v oblasti výtvarnictví,. literatury, hudby. Uká
zaly se dokonce nečekané souvislosti mezi pozdějším vý
Václav Kosák:
vojem české kultury a touto přezíranou dobou temna,
'
jako na příklad v literatuře mezi veršem Máchovým a
Úpadek
liberalismu
básnictvím barokním, v hudbě mezi dílem Smetanovým
a zámeckou i kantorskou hudbou 17. a 18. století. Dří
T) ři zkoumání a posuzování politických skutečností a
vější přezírání doby barokní šlo dokonce tak daleko, že
JL myšlenek většina lidí se neubrání sklonu tvořit si
nám zastíralo i pravou velikost a všestranný význam
závěry podle osobních zálib, někdy však i podle časové
posledníhp biskupa Jednoty českobratrské J. A. Ko
nálady. Nezáleží na tom mnoho, stane-li se tak při po
menského,
který býval oceňován jen jako velký pe
družných otázkách, avšak při posuzování základních ideí
dagog, kdežto jeho odkaz filosofický a politický byl ra
a myšlenek o uspořádání lidské společnosti může se stát
cionalisticky přezírán právě pro svou »barokní« struktu
takový sentiment nebezpečím.
filosofie
Jednostranná
dějinná
skreslozmenšovala
ru.
a
Politický vývoj určité doby,-třeba ve staletích, jeví
jiných
evropských
zemích
také
veliký
1i
vala u nás i v
v v
se jen jako úsek celkové křivky a není tedy uzavřen. Pod
antiky
na vytváření kulturních tradic soudobé Evro
zorným úhlem vědeckého zkoumání oblevují se politické
py. Teprve důkladnější a ilusemi nezastřené studium
ideje bez příkras, jimiž je zdobí propaganda, ukazují vše
antiky ukazuje, jak mnoho, nekonečně mnoho dlužíme
chny své nedostatky, nežádoucí působení, nebo vlastní
dodnes antickému odkazu. Jak mnoho ztrácí na příÚad
přežilost. Jestliže miliony lidí téže civilisace a kultury
prapůvodnosti
své
samorostlé
»přirozenosti«
lec
na
a
usilují
den co den. o pokrok, to jest o změnu téměř ve
která ideologie, uvědomíme-li si duchovní souvislost me
zi názory takového Cicerona a jeho pilných čtenářů ve všech směrech svého života, musí se také smířit s tím, že
s tempem tisícerých drobných nebo větších hospodářstředověku i v dobách pozdějších.
~
Ba dokonce i v dobách poměrně nedávných, v 19. ských, sociálních a jiných změn upadá časem též smysl a
byly
životaschopnost myšlenek a zásad, podlé''nichž
století, se setkáváme se silnými osobnostmi, jejichž veliký
vynutí
význam pro národní kulturu vynikne teprve tehdy, po : uspořádány zákony lidské společnosti, a často si válek
a
díváme-li se na ně bez márnivých brýlí filosoficko-dějin- ' těžké sociální a politické krise ve formě i jako
revolucí.
ných. Svědčí to o tom, že t. zv. historický odstup od mi
Jednou z knih, která obohacuje českou literaturu o
nulosti závisí mnohem více na změnách našich vlastních
historicky
doložený pohled na vývoj politického myšlení,
kulturních hodnot než na délce doby, která zatím uply
politického
»Z dějin
Mertla
je
kniha
Jana
nula. Přímý pohled do dějin nedávné minulosti nám obje
tohoto
myšlení«.
Zachycuje stručně nejhlavnějšrfáze
vuje tak mnohou českou osobnost, kterou jsme dříve
až
časech
zlatých
starých
mythu
neistaršího
od
vývoje
o
znali jen nejasně nebo pouze po jedné stránce jejího vý- '
doby. Ale to. co
soustavám
naší
politickým
posledním
známu. Tak na příklad nedávno vydané vzpomínky paní
dnes čtenáře v knize nejvíce zaujme, je pr|^ě podání
Růženy Purkyňové (Život tri generací) objevují nám svě
myšlenkového
vývoje a životaschopnosti idejí, které jsou
tově významnou osobnost fysiologa Jana
Evange
četných kritik i otázek široké svěpředmětem
toho
času
listy
Purkyněv
oblasti lidských a národních vztá
hli, které svědčí o dalekosáhlém zapojení českého kultur
b j, MertJ: vSchimtttovatheorie pariameotarismU' politické
ního života do širších obzorů evropských a světových.
myšlenkyJosefe Karafa«— Modernístát, r. XIV (1941)6. 10.
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ralismus zvrhl v praksi, bylo jistě vzdáleno všech před
tové veřejnosti a nad to jsou i nepřímou příčinou součas
ného světového zápasu. Je to liberalistický světový názor
stav tehdejších jeho tvůrců a obhájců. Dnes jsou jeho
moci
a jeho politická forma parlamentní demokracie (Morti ^bhájci už jen vrstvy, které jím byly vyneseny
str. 179), které byly již průběhem devatenáctého století
a prostředkům, na něž přestala mít společnost jako celek
vliv, aspoň ve státech, kde liberalismus a demokracie
a zvýšenou měrou od našeho století napadány se tří růz
jsou trvající zásadou státního zřízení. Nepadá vůbec na
ných stran: 1. kritikou socialistů,
2. vzrůstajícím
nacionalismem
a 3. vědec k ý m p o z n á n ím li- váhu, že takhle to tvůrci zmíněných idejí nemyslili. Myš
beralistické a zejména demokratické Skutečnosti. Tent
lenka nebo víra jednou vypuštěná do světa a ovlivnivší
život Určité lidské' společnosti působí jako síla podle
spor a zápas se ovšem dnes octl v mohutném rámci no
^ představy byly
vých obzorů a vystupňoval se pod zorným úhlem velko
vlastních zákonů a nestará se o to, jaké
prostorových politických liledisk. Tři zmíněná kritická
kdysi uloženy v hlavách jejích tvůrců a zastánců. Dáje
stanoviska lze dnes také doplnit v mnohém směru i čtvr
víme, že liberalismus a s ním přicházející individuální
tým — t. j. stanoviskem prosté zkušenosti, která uká
výboje jím posvěceného sobectví rozvíjely se hlavně v an
zala, žé nový protiliberalistický řád dokázal včas a bez glosaských zemích a ve staletích, kdy nacházel jakýsi
obtíží také skutečně splnit řady nezbytných sociálních a bezpečnostní ventil v dobývání velkých světových pros
hospodářsky organisačních požadavků,” nad kterými ob
torů. Dnes jsou poměry zqela jiné.
hájci liberalismu a demokracie nedovedli dosud skoro
Liberalismus vtiskl svůj ráz rovněž britské zahra
nic víc než krčit rameny. Mertl právem říká na adresu niční politice. Právo jiti
za svým libovolným cílem zna
této nové skutečnosti? »Změna, kterou tu Evropami ostat
menalo též oprávnění zabraňovat jiným v stejném úspě
ní svět prožívají, není jen změnou politických forem stát
chu — rozumí se že hmotném, protože o jiný liberálům
ního života, avšak podstatnou změnou celého systému
ani
nešlo. Anglie nechtěla »vládnout«, to jest-v případě
hospodářského a sociálního i přehodnocením hodnot kul
nutnosti o ovládaného též pečovat — naprosto ne. Od
turních, krátce totální
celého
spole
změnou
tud i politika evropské »rovnováhy« sil, ale současně i
čenského
řádu.
Problémy hospodářské organisace
nezájem
vnitřní evropský život a jeho nesnáze. Liberál
a sociálního uspořádání (vztahů mezi kapitálem a prací) užívá svéo moci
a svých výhod jen pro sebe, -a neuznává
jsou při tom podstatnější než politické formy. Hospodář
povinností vůči společnosti, ba připouští dokon
ská a sociální krise, která předcházela dnešní válqe, byla žádných
státu samému, stát' se tu
ce i svobodu jedince proti
zajisté nejmocnějším popudem nové přestavby světa. Sle
stává ve sporu s jednotlivcem toliko jednou ze stran, nad
duj eme-li tedy rozvoj politických theorií dnešní doby, mu
nimiž stojí abstraktní norma zákona (Mertl str. 158). Není
síme miti ještě více než při sledování theorií minulých dob pochyby,
že tato norma také zůstane toliko abstraktem.
na paměti neoddělitelnou souvislost problémů politic
Silnější prosadí své navzdory všemu.^ili v demokracii to
kých s problémy hospodářskými a sociálními.«
dosud vyhrál vždy jen kapitál.
Podstatou liberalismu je známý předpoklad,, že me
Dnes, kdy dobývání velkých světových prostorů pa
zi zájmy jednotlivce a zájmy společnosti jakožto celku
tří už minulosti, mocná kapitalistická vrstva, již libera
není rozporu, kdežto idea demokracie vychází z myšlen
lismus vynesl, obrací se pochopitelně svými výboji do
ky rovnosti mezi lidmi. »Člověk jest od přírody dobrý,
jen společnost ho kazí — rodí se svoboden a všude jest vnitř společnosti, proti vlastní rase i proti společnosti
vlastního národa. Prý nikoli se zlými úmysly — jen s
poután okovy« (J. J. Rousséau). Od takových úvah dostal
oprávněním využiti své »příležitosti«, protože podle vě
Rousseau
nejžádoucnější
poměrně snadno
domněle
se
rouky liberalismu zájmy jednotlivce a tím spíše skupiny
vládě »obecné vůle«, t. j. vůle celku, ale přece jen na
konec autor těchto myšlenek, třebaže sám snílek, končí nejsou v rozporu se zájmy celku. Jak dopldne pro celek
příležitostí, jež poskytuje dnes kapitál, mo
svou úvahu o demokracii slovy: Národ složený z bohů využívání
derní technický pokrok a jiné síly, poutané kapitálem,
mohl by se spravovali demokraticky. Ale pro lidi se tak
o tom není nutno hovořit.— Mertl uvádí některé z fran
dokonalá vláda nehodí. Rovněž četní nejvýznamnější
couzských, anglických a amerických vůdců, kteří objek
spolutvůrci liberalistických zásad časem docházeli zku
šenostmi i studiem problému
určitým výhradám, ome- ' tivně popsali typické zjevy demokraticko-liberalistické
soustavy. Poukazuje dále na četné studie o demokratic
zením, po případě i
»vážným pochybnostem o samot
kých státech Evropy a srovnává jejich závěry. Shodují
ných základech liberalismu« (John Stuart Mill). Dokonce
se především v tom, že v demokraciích všude vládne z ánejvěrnější přívrženec liberalismu Herbert Spencer, je
konmaléhopočtu,
kterýmžto důkazem je demokra
den z prvních sociologů, uvědomme si dobře neodvratnost
tická
ideologie, hlásající vládu všeho lidu (skrze lid) pod
vývoje, směřujícího
stát
bychom
dnes
nazvali
tomu, co
lomena ve svých základech. Je proto pochopitelné, že
totální, zapojující jedince zcela do služeb celku. (Mertl
množství takto vzniklých zkušeností vyvolalo nejen
str. 165).
ostrou kritiku liberalismu, ale dalo současně vznik novým
Tedy již sami tvůrci a obhájci liberalismu a demo
kracie viděli neklamné díry ve vazbě své ideologie, po ozdravným myšlenkám a politickým i sociálním idejím,
případě neudržitelnost jejích podstatných částí. Ale nad které již nevyrůstaly na západě, ale zde na evropské pů
dě v národech, které prošly jiným, nesnadnějším vývojem
to nesmíme zapomenout, že uvedené ideje vznikaly a roz
víjely se v obou minulých stoletích XVIH. a XIX. - t. j. a svými těžkými životními podmínkami, daleko bližšími
v dobách, kdy lidský život i státní úkoly byly proti • současným poměrům civilisovaného světa.
dnešním téměř zasněnou idylou. Tehdejší myslitelé nemě
Zcela zvláštní stati vyžadovalo by u Mertlovy knihy
li nejmenší potuchy o problémech našeho století. Ohrom
zhodnocení těchto kapitol, které navazují právě na vývoj
ný rozmach průmyslu od první světové války s následu
moderní národovecké ideologie: Jak zde myšlenky i zku
jícími novými sociálními problémy, vzrůst zalidnění, zá
šenosti vyrůstaly z půdy, z ohraničených prostorů a kde
vislost nových průmyslových odvětví na světových suro
již od uob osvícenského absolutismu dostal stát zcela
vinách (gumá, nafta a j.), všechny ty tisíceré tísnivé otáz
jinbu funkci, než na západě. Stát zde není posluhou v zá
ky sociálftí, hospodářské a jiné byly tehdy v embryonál
jmu jedince, jako v liberalismu, ale nejvyšší orgánicním stavu, kdežto dnes dorostly hrozivých perspektiv a kou pospolitostí (Hegel). Není pouhou užitkářskou slu
rozsahu, před kterým se nedovedl ubránit ani tak bohatý
žebností lidskému sobectví, ale vroucí jednotou, tota
zemědíl, jako Amerika. V minulém století mohl snad ještě
litou
lidských záležitostí (Müller). Dokonce i monar
liberalismus vyhlížet-jako pochybný sice, ale přes to po- cha ztrácí titul »z boží milosti«, ale stává se »prvním
vzbuzující^prostředek hospodářského rozvoje. Ale umoc
služebníkem státu« (Friedrich Veliký). Stále znovu a
něná raciorialisace ve výrobě a v použití lidské síly, dále
znovu se probíjí navrch myšlenka, že úkolem státu je
vytvoření obrovských kapitálů a tím i vznik nadnárodní
péče, vzdělání a povznesení obecného lidu, t. j. nejširších
kapitalismu,
vrstev, jejich problémů i potřeb, jejich tělesných i du
a nadstátní vrstvy světového
sto
jícího zcela mimo společnost
ševních záležitostí.
— tedy to vše, v co se libe
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Ve stejných staletích, osmnáctém a devatenáctém
oddělují se tak Němci těmito myšlenkami od zkomírajícího duchovního dědictví západu- a dávají základ nové
mu světovému názoru, jenž se dočkal svého rozvinutí a
uskutečňování až národním socialismem. — Ale jak už
řečeno, tyto kapitoly Mertlovy knihy vyžadovaly bv nové
stati. V závěru možno jen opakovat, že Mertlova kniha
»Z dějin politického myšlení« jest cenným a zvlášť ak
tuálním přínosem české politické literatury, třebaže nut
no souhlasit s autorem, že její stručné kapitoly nemohou
nahradit důkladnější zpracování tak důležitého úseku
lidské kultury, zpracování, které u nás dosud chvbí.
pravý

socialismus

v
Vladimír D e j m e h :
Před
(K 25. výročí

"l
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jiacionálně
programu.)

lety
socialistického

TT' programům vládne nedůvěra; mívají u nás i jinde
často jen jepičí život. Dělají se tehdy, když se uká
že okamžitá, akutní potřeba, ve chvíli, kdy se odevšad
ozývají hlasy, žádající program, program. A poněvadž je
veřejnost nedočkavá a nemá pochopení pro skutečnost,
že program není možno vytvořit přes noc, postupuje se
při jeho sestavování tak, že na každé přání veřejnosti se
připraví líbivá záplata. Ze program pak táhne, je ne
sporné, otázka je ovšem, jak dlouho. Život se mění, co
mělo platnost včera, neplatí dnes a lidé dneška netečně
a bez zájmu přecházejí kolem věcí, které byly včera nej
palčivějšími problémy, na jejichž rozřešení čekaly zá
stupy lidí jáko na spásu.
Když Adolf Hitler formuloval program německé
nacionálně socialistické strany dělnické, nosil jej v sobě
dlouho předtím. Program byl vytvořen v něm žárem no
vého pohledu na skutečnost. A proto je ještě dnes, po
pětadvaceti letech, neotřesenou základnou.
Základem svého učení učinil socialismus —- tím vy
rovnal dosavadní převahu marxistů. Tento socialismus
pak postavil na národní základnu — tím získal nad svými
vítězství.
protivníky převahu, která je předpokladem
Když pak dne 24. únořa 1920 prohlásil před zástu
pem 2.000 lidí program Německé nacionálně socialistické
strany dělnické, byl to nový světový názor, který tehdy
v Mnichově nastoupil svou cestu do Německa a celé Ev
ropy, program přístupný, přijatelný a srozumitelný i
nejširším vrstvám lidu a při tom naplněný myšlenkami,
které budou určovat život celých pokolení.
Oněch 25 zásad nacionálně socialistického programu
bylo jasným vyjádřením do té doby skryté vůle a touhy
celého německého národa po nápravě a setřesení teh
dejší slabé německé vlády. Tento program se stal výra
zem politické vůle německého národa, jež jeho působe
ním vytryskla v plné své síle.
Léta dalšího vývoje ukázala, že programy, stvořené
v kanceláři nebo úřadovně a masám vnucované se ne
udrží. Program totiž musí dříve, než jej některý tvůrce'
dějin vyjádří, žít v zástupech lidu, má-li žít. Tvůrce pro
gramu, pozdější tvůrce dějin, musí vyjít z lidu, musí
tento program prožít a procítit, dříve, než jej formuluje.
Tvůrce dějin Adolf Hitler prožil a procítil svých 25 bodů
v době, kdy. jako mladý muž, sám na sebe odkázaný,
přišel do Vídně. Sám vždy připomíná, jakou důležitost
pro něho mají vídeňská létá. Tam poznal, že nemocí, kte
rou ,trpí celá Evropa, je nevyřešená sociální otázka. Ve
Vídni denně narážel na nejkřiklavější rozdíly procovského bohatství a otřásající bídy. Před vídeňskými pa
láci a vznešenými měšťanskými domy hladovělo tisíce
vykořisťovaných
dělníků, kteří často přespávali pod

mostními oblouky a v blátě kanálů. V tá době vznikaly /
v Hitlerově nitru základy nacionálního socialismu.
V politických bojích o moc, které následovalý ještě
dlouhá léta po vyhlášení programu — od 24. II. 1920 do
30. I. 1933, je hezky-dlouhá doba —se stalo 25 bodů pro
gramu pojítkem, jež' prostupovalo jednotným 'světovým
názorem stoupence NSDAP a svou jedinečnou přitažli
vou silou stále přivádělo nové stoupence. Je možno říci,
že převážná většina požadavků programu ze dne 24. II.
1920 byla průběhem doby postupně splněna. Vykonal
snad tím program NSDAP svou povinnost a je dnes snad
již jen součástí dějepisu?
Současná doba nám, ukazuje, že program, NSDAP
má svou plathost i dnes, a že zvláště ta/jeho část, která
jedná o řešení sociální otázky, nabyla dnes platnosti
evropské. Sociální otázka hýbe 20, stol., dokud ta nebude
vyřešena, budou všechny pokusy o “uspořádání Evropy
i světa bezúspěšné. Evropské národy čekají odněkud na
sociální spásu. Na západě socialismu téměř není, z vý
chodu se nám dere světový názor, jenž si sice říká také
socialistický, ale formy (tohoto východního socialismu
jsou ničivé. Evropa potřebuje socialistický řád, opře
ný o pevnou základnu národa, potřebuje nacionálni stanialismus.
•
,,
,
Socialismus v programu z 24. II. 1920 neznamená
bohatým a
třídní boj, neznamená nenávist chudých
naopak. Je to socialismus tvůrčí, jehož hlavním hes
lem je služba celku. Nacionálni socialismus pro
bouzí všechny tvůrčí síly národa, zamezuje vykořisťo
vání hospodářsky slabých jedinců, podporuje řemeslní
ka, vidí v sedlákovi jádro národa. Nacionálni socialis
mus má jednu vlastnost, jejíž cenu si jeho dosavadní od
půrci v řadách evropských národů ani neuvědomují; na
cionálni socialismus je tradiční, nechce udělat za minu
lostí národů jedinou obrovskou přerývku, naopak ctí vý
kony našich předků a vidí v našem životě logické pokra
čování tisíciletého jejich snažení. Tato tradičnost nacio
nálního socialismu je zárukou plynulého vývoje, jen ten
to světový názor je schopen provést přechod od měšťáckého životního řádu do řádu socialistického a to bez vel
kých otřesů, bez kulturních i hospodářských ztrát. Na
cionálni socialismus dává evropskému měšťáctvu po
slední, velikou šanci zařadit se bez valných ztrát — ne
napravitelní byli a budou — do evropské nacionálně so
cialistické budovatelské armády. Složka národní nesmí
potlačovat složku druhou, socialistickou a naopak zase
socialistická složka nesmí zastínit složku národní tak,
^aby se příslušnost
nějakému národu zdála něčím bez
významným, Obě složky se musí souběžně vyvíjet za
obapolného. vzájemného působení. Tento program, pro
gram socialistické výstavby na podkladě národním, je
přijatelný pro všechny Evropany.
Neboť: Nejvyšší nacionalismus a nejvyšší socialis
mus jsou jedno a totéž. Kdo je socialistou, tvořivým so
cialistou, ne marxistou, je zároveň nacionalistou, neboť
slouží národu, t. j. celku. Kdo je nacionalistou, ne šovi
nistou, ale tvořivým nacionalistou, který vidí v naciona
lismu službu národu, je zároveň socialistou, neboť slouží
také celku. V tom spočívá obrovská životnost a trvalá
platnost programu Adolfa Hitlera, v synthese naciona
lismu a socialismu v nacionálni socialismus.

poznámky
Memento!
Bytí velkým i ve věcech zdánlivě Jnalých nebo menších,
ale v podstatě důležitých ie důkazem pravé velikosti národa i
člověka: v praktické životní filosofii se tomu říká umět se
by)i nad ní a nikoli hlu
v každé situaci chovat tak. abychomkaždý
náš cín, ale i každé
boko pod její úrovní a aby nejen
gesto, výraz a postoj odpovídaly tomu, co od nás chce daná
chvíle. Člověk je konec konců osobnost, ať už taková nebo ma-
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ková, ale osobnou je; to jest v každém případě se projevuje
tak. jak bohatý či prázdný je jeho duchovni a mravní poklad,
jeho myšlení, cit, vůle i činorodá odvaha.
národ je v žijící
generaci nakonec souhrnem těchto individuálních osobnosti a
jejich osobních více či méně kvalitních náplní.
Válka jako tato je pak velmi přisným kritikem osobností.
Strázně, oběti, bolesti a zatížení válečná jsou dokonale s to.
aby v lidském nitru hledaly ukryté drahokamy a vybrousily je
mimořádné čistotě a přesnosti. Ale kde nic není, není ani co
brousit. A právě v takové horké válečné výhni, která všecko
přetavuje, přehodnocuje a přetvořuje
nad slunce jasněji se
ukáže, co v kom je. Platí jako axiom této převratné zkušenosti
pro člověka i národ, že ten, kdo z hlubokého prožití současných
válečných let se neobrodil, kdo z nich niterně nic nezískal, pro
toho bylo této velké zkušenosti škoda. Pro takového člověk*
a pro takový lid neměla žádné ceny.
V neděli po náletu na některé pražské čtvrti byly zasažené
oblasti svědky podivného divadla. Obyvatelé, postiženi neštěs
tím, zachraňovali z trosek obytných domů- co jen mohli a od
váželi nebo odnášeli zbytky svého majetečku na ručních vozí
cích, v kufrech, v rancích a jak se zkrátka dalo, do bezpečí špalirem přečetného obecenstva, jež se na to přišlo podívat z nej
vzdálenějších pražských okresů. Mámy s kočárky a dětmi, muži
všeho věku, zajeli si do bombardovaných čtvrtí jako na nadělní odpoledni výlet nebo na kopanou nebo do divadla v pří
rodě. Nic než nejprimitivnější
zvědavost jeskynního člověk*
hnala je do nešťastných končin, nikoli snad mužně statečné *
mravně ušlechtilé odhodlání pomoci těm, kdož toho potřebovali.
Proudy okouněčů se tam chovaly tak, jako když všetečný zvě
davec pozoruje podivína, rybařícího u řeky. Bylo vám hořko
při tomto pohledu, ilustrujícím, bezcitnost, na niž jsme u na*
v Čechách a zejména v Praze nebyli zvykli. To že je ta pří
slovečná česká obětavost? To že je to proslavené české srdce,
Což tato válka, o níž mluvíme jako
o němž pějí básníci?
o strašné metle, v našem nitru ničím neotřásla? Což v nás vel
ké osobní utrpení, ba i katastrofy lidských
osudů a celých
rodin nedovedou prorazit cementovým,, krunýřem hňupské *
opovrženíhodné lhostejnosti? S velkou stísněností o osudy ná
roda, tak nevšímavého
neštěstí bližního, sledovali jsme tento
ponurý a vyčítavý obraz sobectví, jež se sem přišlo pobavii
za každou cenu. A tato cena byla tentokrát vysoká: Byly jí
nejen útrapy, ale i ztráty životů
a zdraví lidi naší vlastní
krve a řeči. Ne, zde je něco v nepořádku. Zde něco podstat
ného selhalo v české duši a srdci, zde jsou na místě obavy nej oprávněnější o naši budoucnost, protože lid, který nemá kus*
eitu a lásky
člověku, který je v takové tísni, právem se musí
bát, aby věci příští nebyly horší dnešních. Často se praví, že
jsme si díky moudré politice své v této světové krisi zacho
vali — ba i získali — mnoho hodnot hospodářských, sociálních
í kulturních a že i populačně jsme vzrostli. Nedovedeme-li z ni
však jako lidé i jako národ vytěžit nic velkého duchovně a
předpoklad pro svou vlastní
mravně, pak jsme nejcennějši
St.
velkou národní budoucnost nebezpečně ohrozili.
Nedej

zahynout!

nám

ni budúcim

»Nedej zahynout! nám ni budúcim, svátý Václave!« Ano, nini
ni budúcim. Významná jsou tato slova starobylého svatováclav
ského chorálu. Svědčí o tom, že nejen skladatel velebné této pís
ně, ale i celý český národ před staletími byl si velice
dobře vědom veliké státnické moudrosti tohoto svátého knížete.
Již tehdá věděl český lid, že veliký význam svátého Václava
nespočívá pouze v jeho mučednické smrti a náboženském pojetí,
ale vynikající měrou zejména v jeho politické koncepci.
Praví se, že svatováclavský chorál jést složen dle motivu pra
staré písně »Media vita in morte« (Uprostřed života v smrti), již
složil mnich benediktinského kláštera svatohavelského ve Švýcařích Notker Balbulus, jsa v mocném pohnutí mysli, když s hrů
zou pohlížel do hluboké propasti, nad niž snadno by mohl najiti
záhubu celý národ. Proto se v svatováclavském chorálu dojemně
volá: »Nedej zahynout! nám ni budúcim, svátý Václave!«, nebolí
jinak, abychom stále měli na paměti tohoto svátého knížete a ná
sledovali ho jako věrný Podiven v jeho šlépějích. Tisíciletá tra
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dice svatováclavská staví náš národ na nejbezpečnější základna
z těch prostých důvodů, že jest prosta vyumělkovanosti a spočívá
na pevných základech, daných dějinami a geografickými poměry.
V X. století, do něhož spadá doba vlády svátého Váplava.
počala se vlastný teprve probouzet! kultura našeho národa a po
čaly se zjemňovali jeho mravy. Sama doba vlády svátého Václava
nebyla lehkou, ale pro český národ a zejména pro jeho budouc
nost byla dobou šfastnou. Lehkou nebyla proto, že právě za Vác
lavovy vlády dosáhly vrcholu na ostří nože jdoucí třenice mezi
pohany, kteří vlastně pohany nebyli, nýbrž Ariány skrývajícími
se pod pláštíkem cyrilometodějské církve, a mezi těmi, kteří
spolu s vládnoucím knížecím rodem přijali křesfanství římského
raženi. Šfastnou pak byla pro celý český národ tato doba právě
vládou svátého Václava, který s jasnou myslí pochopil, že rozkvět
a mohutnění českého národa může býti zabezpečeno pouze tehdáž, bude-li družně vláti vedle sebe jak praporec s orlicí ítíše,
tak i praporec s českou orlicí. Svatý tento kníže dobře věděl, žo
malá, ale úrodná země česká již odedávna patřila pod svazek mo
hutné francké ftíše, která byla založAia Karlem Velikým. Dobře
věděl* svátý Václav, že každý národ mohutné Karlovy říše, která
Atlantickému oceánu a od Adrie
se rozprostírala od Visly až
moři Baltickému, od Schleye až
až
Elbru a do Kalabrie, měl
svůj národní jazyk, své zákony, své zvyky a své formy života,
jiehž nikdo nerušil.
Vědom si těchto fakt, poddal se tento svátý kníže Jindřicha
Ptáčníkovi. Tímto činem, svědčícím o veliké státnické vyspělostí
svátého Václava, byl jím zabezpečen další klidný vývoj českého
národa s plnou prosperitou. I když se snad zdály některým histo
rikům závazky Václavem převzaté za dosti značné, nutno tu vy
tyčili, že byly převáženy měrou stonásobnou, ba tisícinásobnoa
nejen politickými, ale i kulturními výhodami, plynoucími z tohoto
spojení s Říší. Největší výhodou tu pak byla hlavně ta skutečnost,
že přínos, af již politických či kulturních vlivů z Ríše, dál sedicela
ku prospěchu celku českého národa. Tak můžeme zcela klidně ří
ci, že pevný základ
české politice, vedoucí ke zdaru a zacho
vání českého národa, dal jedině svátý Václav. A všichni ti čeští
panovníci a druhé vůdčí osoby, jimž byl rozkvět našeho národa
nade vše, sé ubírali cestou, vyznačenou tímto svátým dědicem čes
ké země.
Svatováclavský chorál vedle přímo jedinečné církevní a ja
zykové památky jest nutno také považovat! za vyjádření státo
právní české myšlenky, která jest v tomto chorálu skryta.
My dnes víme, že vždy, když se český národ a jeho vůdčí
osobnosti odklonily od cesty ražené svátým Václavem, bylo to jen
a jen ke škodě českého národa a jeho národní pospolitosti. Kdy
koliv se čeští politikové obraceli se svými více než pochybnými
nadějemi
cizím vládám, af již to byla Anglie nebo Francie, vždy
to znamenalo jen úpadek a. neštěstí českého národa.
Dokud nad naší vlasti vlál praporec svátého Václava s jeho
orlicí a dokud českou zemí zněl velebný svatováclavský chorál,
bývalo vždy s námi dobře, jakmile však náš národ zapomněl na
svého velikého knížete, když starodávná jeho píseň zněla již jen
tu a tam — tu bývalo v naší zemi zle. To vždy, zapomenuv po
svátných tradic, řítil se český národ kamsi do neznáma — v zá
hubu.
Tak se stalo i v letech minulých, kdy český lid sveden nesvědomitými živly zapomněl, že jeho životaschopnost spočívá právě
jen v následování svatováclavské tradice. Po celých dvacet let se* trval náš národ v tomto vybočení a teprve moudrostí svého stát
ního presidenta dr, Emila Háchy vrátil se do své původní státo
právní linie, která náš národ udržuje na politické, hospodářské a
kulturní výši již přes tisíc let.
A právě dnes, kdy naše existence národní je ohrožována pří- i
válem divokých hord bolševických, docela hrdě všem Cechům vy
stupuje na obzor politického chápání s příznačnou jasností ona
tisíciletá pravda, že naše národní existence je na život a na smrt
spjata s existencí Ríše. Zahyne-li Německo, zahyneme i my jako
národ v tajgách a tundrách severního Ruska. Zvítězí-li Německo^
zvítězíme i my a udržíme se na zemi nám posvátné.
Antonín Hanouseh.
I
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