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ROČNÍK XVIII ,

1. KVĚTNA 1944 ČÍSLO 8

Emanuel V a j t au r:

invase a bolševici

\7 šemi pozouny ohlašují z Anglie, že teď dojde
V invasi. Jako by chtěli říci všem těm, kteří se v

západní Evropě bojí Sovětů: neztrácejte odvahu a nechy
tejte se křečovitě myšlenky, že už opravdu je to jen Ně
mecko, ktgré vás před bolševismem zachrání. Už přichá
zíme. Nemusíte se bát. Budeme na místě- při nejmenším
současně s bolševiky. A tam, kde stanou naše vojska,
není důvodu obavám z bolševismu.

A jako při každé dosud události světového významu,
politické třtiny u nás skýtají pohled znamenité karika
tury změněného kursu. Až dosud byly nakloněny vý
chodu. Teď se rázem vzpřímily-a vidíte je, jak leží všemi
větvemi na; zemi a naslouchají, zda už od západu není
slyšet dunění-pochodujících rot invasních, které je před
bolševismem-přece jenom zachrání.

Věří, bláhovci, že opravdu zachrání? Máme dva pří
klady invase, která se jakž takž povedla, kde obyvatel
stvo vítalo invasili vojska radostně v přesvědčení, že je

«•zbaví i nebezpečí evropské-formy socialismu, kterým je
režim nacipnálně socialistický a fašistický, ale dnes tam
nemají ani demokracii, ani ochranu velkých demokracií,
nýbrž stojí-na prahu režimu bolševického: Je to příklad
Francouzské severní Afriky a jižní Itálie. V obou zemích
hlavní slovo dnes mají komunisté, ačkoli obě země jsou
ještě pod vojenskou správou invasních armád. Až invasní
armády odejdou, bolševismus propukne naplno. Není tam
síly, která by tomu zabránila. Je velmi poučné zopakovat
si, jak se to stalo, že v obou zemích přišli moci bolše
vici a jakých method tomu použili.

I b'. ! '
Příklad zdařilé invase spojenců a zdařilé

infiltrace bolševiků

Započněme s příkladem nejstarším, s Alžírem a Ma
rokem. Když se hroutila Francie a Angličané ji hanebně
nechali na holičkách, .sešel se Churchill tajně na jihu
Francie s Raynaudem a nabídl mu, aby se Francie stala
dominií anglickou a vedla válku dále ze svých kolonií.
Proti tomu se však francouzská hrdost vzepřela a maršál
Pétain učinil jediný rozumný krok, který se dal udělat,
a uzavřel s Německem příměří. Churchill na to odpově-
děl tím, že dal francouzské loďstvo bombardovat v Oránu.
Současně ujednal s de Gaullem to, co nabízel Raynaudo-
vi: de Gaulle měl vésti dále válku jménem Francie a ta
jednoho dne se měla stát dominií anglickou.

Američané však mezitím obratně využili pro vlastní
zájmy protianglické nenávisti Francouzů. Admirál Leahy
jakožto zástupce USA ve Vichy dovedl s získat řadu
francouzských politických a hospodářských špiček a přá
telskou politikou připravit věci tak, že když americká
armáda vylodila v Maroku a Alžíru, byla uvítána jato
armáda osvoboditelů. Kolem Američanů se seskupili
zejména francouzští kapitalisté a konservativen Jim v
čele byli Darlan a Giraud. S Darlanem okupační vojska
ujednala smlouvu zvanou Darlan-Clarkovu, podle které
Francouzská severní Afrika se stává obsazeným územím
americkým, jakýmsi opěrným bodem Američanů ve Stře
domoří a na Atlantiku. Hned po invasi nastal run ame
rických kapitalistů do šetrní Afriky a zdálo se, že se

verní Afriku čeká velká kapitalistická budoucnost. Ala
Anglie se nehodlala smířit s tím, že byla vytlačena z tak
důležité posice ve Středomoří a na Atlantiku. Všechny
páky byly nasazeny, aby se de Gaulle uplatnil. ni před
zločinem se necouvlo. Parlai^ byl zastřelen degaullov-
cem. To přívržence Ameriky zastrašilo. Byli pro obchody,-
ale ne pro to, nésti svou kůži na trh. Kromě toho válka
se vyvinula docela neočekávaně. Tunis se octl v
německých a bylo nutno napnout všechny síly, aby Tu-*
nisu bylo dobyto nazpět. Za těch poměrů nebylo žádouc-
no, aby v týlu armád zuřila občanská válka. Hledán tedy
kompromis mezi Amerikou a Anglií, mezi Giraudem a
de Gaullem. Šlo to hodně těžko, zvláště mezi oběma ge
nerály. Nedávno prozradil list Philadelphia Record,
tom říkal Roosevelt úzkém kroužku: »Mně se podařilo
přesvědčit Girauda, Churchill však nemohl s de Gaullem
hnout: dělal mu příliš mnoho cavyků. Situace se zdála
beznadějná. Tu jsem měl dobrý nápad zeptat se ChurchiL*
la, kdo vlastně de Gaulla platí. Churchill odpověděl: »Já*(
a pochopiv ihned, oč jde, dodal: »Vaše myšlenka je zna-*
menitá.« Dal nato de Gaullovi vzkázat, že, nedostane od
něho ani penny už, nepojede-li do Casablanky Girau«*
dovi — a hle, za 24 hodin byl de Gaulle v Casablance.

Ale mezitím se^objevila třetí pohtická síla, s kterou
ani Angličané, ani Američané nepočítali. Byly to Sověty,
Zatím co pro Angličany a Američany byli oba generálové
jen placení služebníčkové, a Francie předmětem roz-<
kradení, Sověty se přiblížily docela nezištně. Neměly
zdánlivě žádný bezprostřední zájem nař

dědictví po Fran
cii. První, co udělaly, bylo, že uznaly alžírský výbor fran
couzský ža představitele francouzského národa a tím za
jakousi vládu, ač ši vládu dosud osvojoval okupační vý
bor armádní. Učinily to bez dohody se spojenci a tím si
rázem Francouzů získaly sympatie. Ti se cítili zavázáni.
Giraud v den oslav 25, výročí sovětské armády propustil
na svobodu 28 bývalých komunistických poslanců, kteří

za režimu z Vichy byli zavřeni. Komunistické straně bylp
důvoleno, aby se volně uplatňovala. Zástupné Moskvy, -
gomolov, objevil se v Alžíru s obrovským štábem spolu
pracovníků a zároveň s ním zahájila činnost pověstné
hlava francouzských komunistů, Thorez, a »řezník z
Albacete«, poslanec Marty. Všude zakládány komunistic
ké organisace, vydávány časopisy, ustavena společnost
přátel Francie a SSSR, zvlášť usilovně pracováno mezi
domorodci, z 'jichž řad vybíráni sekretáři a činovníci stra
ny. A činnost nesla brzy plody, zvláště když spojenci
svými vojenskými neúspěchy ztráceli prestiž a Sověty
naopak svými úspěchy veřejnost přímo opájely. Jednoho
dne mohl vystoupit Marty a napadnout (lirauda jako
zakukleného fašistu a žádat jeho zatčení. Dosáhl aspoň
toho, že byl zbaven předsednictví v poradním výboru,
který představuje v severní Africe jakýsi parlament. Ví
tomto parlamentě vedou komunisté hlavní slovo. Sám
de Gaulle, který se dostal hodně blízko Moskvě, ač ne
přestává být mužem Churchillovým, při posledním změ
ření sil Vykázal prpti komunistům většinu jen 6 hlasů.
Všichni, kdo připravovali invasi s Američany, jsou dnes

v vězení, jako Peyrrouton a Flandin, nebo na odchodu*
jako Giraud. Vrcholu dosáhla štvanice proti »zakukleným
fašistům« procesem proti bývalému ministru vnitra ve
Vichy, Pucheuovi. Ačkoli do Afriky byl póyolán Ame-
ričány a ačkoli za něho velmi důrazně intervenovali jak
Roosevelt, tak Churchill, byl odsouzen smrti a popra
ven nehledě na to, že se Eisenhower považuje za vojen-
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Moskva sama zasahovala mocensky. Uznala bez dotazu
u spojenců Badogliovu vládu za vládu, ač se za vládu po
važoval vojenský okupační výbor s Amgotém, uznali i
monarchii, ač všechny protifašistické strany — i komu
nistická — byly proti králi, vymohla jen, že král odstou
pil ve prospěch svého syna Umberta a prosadili, aby
Badoglio rozšířil svou vládu na néjširší lidové základně,
t. j., aby'učinil z ní vládu Lidové fronty' Tato vláda pak
má podstoupit Sovětům přístavy pro jejich středomoř-
skou lodní flotilu, letiště pro vzdušnou flotilu a případně
základny pro vojenskou kombinovanou akci z Italie -na
pomoc Titovi, který považuje pomoc od Anglo-Američa
nů za podezřele nepatrnou. Sověty tedy jak zespodu, po
mocí komunistické strany a ostatních levých stran, tak
svým mocenským vlivem shora určují politické dění v
Itahi. Anglo-Američané jsou vyřadění. Sověty dosáhly
své nadvlády v Itálii za poloviční dobu než v severní
Africe. Jsou v diplomacii stejně jako ve strategii učén-
livými žáky. —*

Oba příklady ukazují, že při ovládnutí politických
sil v zemích obsazených jsou komunisté mnohem obrat
nější než jejich kapitalističtí protinožci. Čeho dobudou
spojenci krví svých vojáků, toho se po čase zmocňují
Sověty pomocí svých agentů a vyzkoušené politické stra
tegie.

V čem je nová revoluční taktika
bolševiků

Tato strategie je tentokráte docela jiná než po první
válce světové. Lenin považoval sovětskou revoluci v Rus
ku jen za prolog revoluce světové. Rusko bylo mu příliš
primitivní a selskou zemí, než aby v ní bylo možno usku
tečnit revoluci proletářskou. Skutečně průmyslovou a
proletárskou revoluci podle něho mohlo provésti jen Ně
mecko. Čelá strategie kominterny byla proto v prvních
patnácti letech zaměřena na Německo. Hledány všechny
možné taktiky, aby se komunistická strana vemluvila v
přízeň mas a strhla je rozhodující revoluční akci. Ale
v Německu byli jejich odpůrci příliš chytří a dovedli vše
chny jejich manévry hatit. A když už byli bolševici své
mu cíli nejblíže, přišel Hitler a strhl veškeré dělnictvo na
sebe. Tím skončila jedna kapitola kominternské činnosti.
Nová epocha nastalá, až když Moskva viděla, jaký panic
ký strach zachvátil ostatní země evropské z vítězství na-
cionálně-socialistické revoluce a jak tento strach uspal
opatrnost vůči nebezpečí komunistickému. Novou taktiku
vytvořila pro Moskvu francouzská strana komunistická.
Při prvním pokusu francouzské politické pravice o
napodobení příkladu Hitlerova podařilo se komunistům
zmobilisovat sociálně a nacionálně zdivočelého a pople
teného maloměšťáka a spojit yšechny levé strany v jeden
»protifašistický blok«. To byl základ lidové fronty a příš
tí nešťastné vlády této nesourodé koalice. '

Tato taktika lidoVé fronty je dnes vypracována do
podivuhodné dokonalosti. Hesla: diktatura proletariátu,
sověty, socialisace výrobních prostředků, jsou úplně po
tlačena při první fázi dobývánVdůší. Na předním místě
stojí dnes hesla, pro která dříve Moskva komunisty stří
lela neb vylučovala. První a hlavní heslo je: vlastenectví.
Jak krásně se s tímto heslem pracovalo na př. v Alžíru.
Jak Angličané, tak Američané přicházeli se zájmy so
beckými. Anglie chtěla mít z Francie svou dominii, ale,
jak prozradil před časem Smuts, neměla tato dominie
být ničím jiným, než vojenským předmostím proti bolše
vické velmoci, o níž se předpokládá, že se posune do
středu Evropy. To hrdost Francouzů přirozeně uráželo a
proto vlastenecká nota komunistů měla u nich velký
účinek. Američané přicházeli ještě s větší národní uráž
kou. Nepokrytě dávali najevo, že kolonie Francouzů se
stanou koloniemi a opěrnými body Američanů a hospo
dářství francouzské pouhým přívěskem hospodářství
amerického. Porážka přívrženců Ameriky přišla proto
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rychleji než porážka Angličanů. Kořistnictví spojenců je
zvláště frapantní právě nyní, kdy se předpokládá, že
spojenci obsadí části Francie. Frank, který až dosud byl
stanoven v poměru libře sterlingů na 200:1, byl nyní
v očekávání invase sražen na 300:1. Také v Itálii se dalo
komunistům znamenitě pracovat s vlasteneckými hesly.
Známý je záporný výrok Edenův po kapitulaci Italie,
když ve sněmovně* byl dotázán, dostane-li Italie nazpět
kdy své africké kolonie. Sověty svým uznáním vlády Ba-
dogliovy bez vědomí spojenci naznačily, že mnohé to
»ne« spojenců může být zvráceno, když se Italie přidrží
Moskvy. Sověty jsou dokonce ochotny i proti zotročující
hospodářské přemoci spojenců postavit vlastní pomoc
hospodářskou a pomoci na př. Itálii vybudovat přístavy
a továrny, po kterých sahal už ničivou rukou polyp an-
glo-americký. _

V poslední době poznaly Sověty, že tomuto vlaste
neckému agitačnímu klínu znamenitě skmží pověstná
anglo-amerieká Atlantická charta, jež zaručuje každému
národu právo na vlastní vládu a vlastní rozhodování o
svých hranicích. V případě polském zdála se Sovětům ta-
tó Atlantická charta z počátku překážkou. Dnes však ji
hájí proti Anglo-ÁmerISanům samotným. Je třeba ji prý
jen řádně použít. V případě polském na př. mají Poláci
právo na vlastní vládu, ale tato vláda musí být nikoli
nějaká sebranka emigrantská, jež nemá spojenbs lidem,
nýbrž vláda řádně zvolená lidem samým. A tento lid
ovšem po řádném zpracování bude dřív nebo později ko
munistický. Hranice země také závisí na rozhodnutí lidu.
Tak v případě polském ukrajinská část Polska má právo
sama rozhodnout lidovým plebiscitem, chce-li zůstat u
Polska nebo u Ukrajiny. V době tedy, kdy Hull snižuje
význam Atlantické charty, nazývaje ji pouhou směrnicí,
Sověty chartu zdůrazňují a vyvyšuji.

Jednou z hlavních podmínek zůstává, aby byla v
každé zemi zaručena svoboda lidu. Všechny strany mají
miti svobodu agitace a organisace. Tato svoboda má je
nom jedním směrem omezení. Toliko »fašisté« nemají
miti právo na.svobodný projev vůle politické. Tím je v
kažďé zemi rázem zajištěna převaha korhunistické stra
ny. Alžír a Italie jsou toho překrásnými příklady. Vši
chni giraudovci, to znamená, všichni Francouzi, kteří ne
byli nakloněni komunistům, byli prohlášeni za fašisty a
sedí dnes ve vězení, Pucheu první to odnesl smrtí. V Itálii
je pole ještě svobodnější pro tuto demagogii. Jen levé
strany, to jest jen strany komunistům nakloněné jsou
připuštěny. Všechny ostatní jsou prohlášeny za fašistic
ké. Tak chytili bolševici velké demokracie do jejich
vlastní smyčky. Demokracie je podle nich syoboda jed
notlivce a svoboda kolektivu. Dobrá, tedy především svo
boda pro komunisty! Fašisté jsou bacily a proto nepřá
telé komunistů jsou jednou provždy vyřízeni.

A tak komunisté se-mohou dostat k. moci, jak uka
zuje příklad Alžíru a Italie, jen na vlastenecká a demo
kratická hesla a mohou si hesla čistě komunistická scho
vat na dobu, až budou pevně v sedle a nikdo je už nevy
hodí. Přirozeně, že se protikapitalistických hesel nevzdá
vají. Hospodářský imperialismus Spojených států jakož i
bída širokých vrstev_ v západních demokraciích tomu
nutí. Získávají také Sovětům sympatie tam, kde by pou
hý sovětský imperialismus vyvolával odpor. Tak Sověty
dnes víc něž jindy usilují o přístup oceánům. Dostá
vají se do Středomoří a rády by se dostaly Atlantic
kému oceánu i na severu. Kdyby,-hlásaly, že to žádají
jménem staletého úsilí carských vlád, nepochodili by u
žádného národa. Kdyby o to usilovali z hlediska ideologie
slavianofilské a panslavistické, podle které Evropa je de
generována a může být zachráněna jen Třetím Římem,
bfzantskoruským impériem, rozuměli by tomu nejvýš
snad jen pravoslavní Slované, Kdyby se opřeli o moderní
ideolqgii eurasijskou, podle které Evropa je jen přívěs
kem Asie a má být ruskou rovinou a ruskou Asií pohlce

!
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mořní bitvu s Brity nedošlo sluchu u pařížské vlády, která
byla ve své strategii zaměřena pevninský.

'Vcelku se budeme zabývat případy a příklady kombi
novaných operací, kdy se utkávají v boji protivnici s vý
zbrojí skoro téže hodnoty a kdy -válečná situace vynucuje
na jednom či druhém vylodění na pobřeží protivníka. Toto
vylodění se pak stává válečným jednáním, od něhož přímo
či nepřímo závisí výsledek polního tažení nebo i celé’války.
Kombinované operace lze zhruba rozdělit na dva hlavní
druhy. Prvním je manévr kodvrácenípo zo r n osti
nebo t. zv. manévr klamný. Jím mají být síly protivní
ka odlákány do oblasti, kam-by jinak vůbec nevstoupily.
Dosud nikým a nikdy nedostižným vzorem je smělý podnik
Athénských proti Pyloví ve válce Peloponéské. R. 425 po
slali Athénští své loďstvo kolem Peloponesu spojenému
s nimi Kerkyrovi. Pod velením Demosthenovým byla vylo
děna v Pyloské zátoce větší skupina, která vytvořila 70 km
od města Sparty předmostí. Tento manévr přinutil Sparťany,
plenící v Atticé, aby se obrátili proti novému zdroji nebez
pečí. Zatím vpadly ostatní branné síly Sparřanům do týla

po nezdaru dobýt předmostí, hájeného Demosthenem, po
žádala Sparta o příměří. Toto je tedy klasický příklad mané
vru na odvrácení pozornosti. ť

Krátká historie invase.

Vlastní vyloďovací operace, jhko ostatně každý velký
efensivní čin, může sloužit ovšem řadě cílů bližších nebo
vzdálenějších. Tak je to cíl dobytí mateřské země nepřítele, do
bytí sporného území, odnětí důležitých operačních bodů, vo
jenských základen a přístavů. Mezi nikoliv posledními cíli
je tu snaha zkřížit nepřátelské strategické či operační plány
vyloďovácím protiútokem a j. v. Uvádět příklady z celé lid
ské historie by bylo únavným pro autora i pro čtenáře. Ale
nelze vynechat ony tři invase, s nimiž perský král Darius
a po něm Xerxes pronikli přes Hellespont do Řecka a které
se skončily totální porážkou perského1loďstva u Salaminy
(480př. Kr.). Za svá vítězství děkovali Řekové tehdy státnic
ké důmyslnosti a válečnému umění vynikajícího muže, The-
mislokla, jenž včas poznal jedinou možnost, jak čelit náporu
Východu: dokonalé loďstvo. U Salaminy se po prvé rozhod
lo o tom, že Východ má zůstat v hranicích Asie. Stejně je
oněch 118 let punských válek jediným řetězem příkladů a
důkazů, že zámořské války lze vést úspěšně jen tehdy, exis-
tuje-li. vedle pozemního vojska silné námořnictvo. Tažení
Karthagince Hannibala Španělskem, Gallir a průsmyky Alp
lze strategicky vysvětlit pouze tím, že Karthago nemělo vá
lečné loďstvo, které by se mohlo měřit s římským. Jinak by
se byl Hannibal nerozhodl tak oklikami vedenému a proto
zdlouhavému náporu až „ante portas Romae". Kaŕthaginec
skončil slávnou kariéru z valné části viňou lakomých sou-
kmenovců, kteří nepovolili úvěry na výstavbu loďstva a
Rím měl plriou nadvládu ve Středomoří. Proto se také zda
řilo římské vylodění na africké půdě a válka se skončila
podle přání Catona, „Carthaginem esse delendam". Křižácké
války přinášejí s sebou řadu vylodění, u ničhž šlo však spíše
o dopravu vojsk, která se utkala s nepřítelem až daleko později. Vyloděním v pravém smyslu kombinované operacebyl už v ir. 1535 provedený smělý nájezd císaře Karla V.
do Tuniska. Gisaři šlo o to, aby dobytím opěrných bodů Go-
letty a Tunisu zlomil panství osmanského korsára Chajred-
dina Rudovouse, jenž ovládal celé západní Středomoří. Do
loku 1588patří nezdařený pokus španělské Armády, onoho
obrovského lodstva, převézt 20.000mužů z Flander do Anglie,
kde měla být vybojována rozhodná bitva o panství nad
britským materským ostrovem. Z r. 1673 se datuje pokus
englo-francouzského lodrsíva převézt pozemní armádu přes
moře do severního Holandska. Byl to obchvalný manévr,
jímž se mělo vpadnout do zad holandské armádě. Celý pokus byl však v zárodku potlačen rozhedným námořním ví-
iězstvím nejslavnějšího holandského admirála Ruyíera v bit
vě u Texelu. Vylodění anglického vojska v r. 1759 prosto
ru Qůebecu, jímž bylo zahájeno zápolení o Kanadu, až do-
*ud francouzskou, je vlastně jedinou vyloďovací operací

Britů, která se zdařila. Když se v r. T789 vylodil Napoleon
Bonaparte v Egyptě, převezl na 400 lodích armádu 36.000
mužů Středozemním mořem, což byl úctyhodný dopravní
a vojenský výkon své doby. Ale plný úspěch se v egypt
ském polním taženi, jež mělo otevřití cestu na Indii, nedo
stavil. V roce 1805 plánoval Napoleon velkou kombinova
nou operaci proti Anglii. Východištěm invase měl být velký
tábor v Boulogni, kde čekalo na povel 130.000mužů. pro
vedení nedošlo, poněvadž zatím vypukla válka s Rakous
kem a Ruskem a.francouzsko-španělské válečné loďstvo bylo
rozbito Nelsonem u Trafalgaru. Jiná anglická akce proti Na
poleonovi- se chystala ve vylodění v r. 1809.40.000mužů
britské armády mělo býb vysazeno na břeh ostrova Wal-
cheeren v ústí řeky Seldy, aby se Napoleonovi znemožnilo
použít základen v Antverpách a ve Vlissingen. Celý plán
byl vlastně .úderem do vody, poněvadž Napoleon už tehdy
neusiloval vůbec o námořní operace proti Anglii. Sami
britští velitelé byli nuceni jednak pro vlastní nesjednoce-
nost, jednak pro epidemické nemoci přerušit celý podnik.
Invase anglo-francouzsko-tureckého vojska v r. 1854na po
loostrově Krymu s cílem dobýt Sevastopol se podařila jen
proto, že Rusové se vzdali jakéhokoliv ofensivního vedení
války na moři. Velitel carské čemomořské eskádry prostě
zablokoval vraky bitevních lodí přístav Sevastopol a děla
nechal odvézt do pevnosti. Úspěch svých kombinovaných
operací mohli zaznarjienat Japonci v letech 1904-5 za rusko-
japonské války. Tehdy se vylodily japonská svazy v pros
toru Port Arthuru s cílem zmocnit se této klíčové posice a
přivtělit Mandžusko do japonské zájmové sféry. V první svě
tové válce znamenal rok 1915bezúspěšné útoky Angličanů
a Francouzů proti Dardaněllám a na poloostrově Gallipoli.
Vylodění bylo provázeno rozměrnou námořní demonstrací,
která stála útočníky řadu těžkých lodních jednotek. V roce
1917provedly německé oddíly vylodění na ostrovech Dagoe
a Oesel v Rižském zálivu. 23.000mužů a 5000koní bylo pře
vezeno s četným válečným nářadím v rámci velké obchvat-
né námořní a pozemní, tedy kombinované operace. V letech
1937-39 provedli Japonci řadu vylodění na čínském pobřeží,
která se skončila vesměs úspěšně. Vyloďovací oblastí byl
celý pás pobřeží mezi Sanhají a Pakhoj v Tonkinské záto
ce. Strategickým, cílem bylo udržení, blokády a podpora po:
zemní války z boku a týlu protivníka. Dne 8.dubna 1940byla
zahájena velká kombinovaná operace německých branných
sil v Norsku, která se skončila obsazením celého norského
území a tím bylo zajištěno severní pobřeží kontinentu.
Posléze, rok 1943.byl naplněn řadou kombinovaných operací
Japonců, kteří vtělili do své mocenské oblasti co důsledek
úspěšných vylodění rozměrný prostor ve východní Asii od
Honkonu až po- Singapúr (Sonan) od Nové Guiney přes
Filipíny až po Burmu, včetně Holandské Indie a archioelu
východního jižního Tichomoří. v

Tenío možná dost nepřehledný přehled ukazuje jednu
zajímavou skutečnost, uvedenou ostatně předtím: jen jedna
jediná operace vylodění se podařila za 400 let Angličanům
a-ostatní podniky toho druhu nikoliv. Důvody pro selhání
těchto kombinovaných operací' jsou asi tyto: V roce 1673
nedokonalost britského vedení války na moři proti de Ruy-
terovi, v t. 1809nejednotnost velitelů v strategickém nazí-

-rání, r. 1915základní nedostatky plánů vylodění, neúplná
spolupráce mezi velitelstvím pozemních svazů a námořním
štábem a konečně nevhodné zasazení materiálu (neohrabané
velké bitevní lodi vyslány do soutěsky, zamořené minový
mi poli a do palby pevnostních děí). Právě na případu ne
zdařeného pokusu o násilné vynucení průjezdu Dardanella-
mi si můžeme ověřit pravidlo, vyslovené znamenitým dělo
střeleckým odborníkem své doby, Ludvíkem Napoleonem,
jenž se stal císařem Francouzů. Toto pravidlo, uvedené jako

- výrok v čele naší úvahy, neztratilo nikterak na ceně přes
rychlý vývoj válečných prostředků. Dardanellská porážka
byla v dobách po první světové válce velmi pečlivě rozbí
rána námořními znalci a není divu, že se v Anglii brzy vy
tvořila skupina, která výslovně varovala britské vedení před
politikou, která by ji zapletla do pozemních válek. V ní totiž
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vždycky ztrácela - podle íěchio názorů - Velká Britannia
volnost rozhodování na moři. Proto si dovedeme představit
nechuť, s jakou provázeli vojenští odborníci anglické akce
v zámořských osadách, ať již sloužily obrana, nebo útoku.
Konečně i opatření britského válečného hospodářství z r.
1939naznačovala zřetelně, že Anglie počítala rychlou vál
kou, nesenou vítězství na křídlech blokády. Vývoj váleč
ných událostí ovšem přivodil hluboké změny V této strategii.

Strategická a taktická volba území

Pokud jde o strategickou volbu území, určeného ke
kombinovaným operacím, tato závisí plně na vlastním bili
a účelu celé velké akce. Musíme ovšem nejdříve uvážit zá
sadní rozpor v rozdílných strategických názorech. Jedni
tvrdí, že útočník musí mít co do výzbroje a branných počtů
tak zdrcující převahu, aby si zaručil vůči protivníkovi plnou
volnost jednání. Tím ovšem vzniká pro různé složky podni
ku řada speciálních úkolů. Tak na př. musí velitel loďstva,
které provádí převoz první vlny vyloďovacích trup, pečo
vat do posledních podrobností o jejich plné zajištění na hla
dině, pod vodou i ve vzduchu. Pozemní oddíly, přepravo
vané po moři, jsou přes vysokou hodnotu své výzbroje totéž,
jako vůbec bezbranné. To platí v dnešní době doslova stej
ně jako před 3000 lety. Zajištění přepravy je tudíž alfou a
omegou v célé akci; jako se říkalo, že vzduch nemá trámů,
může se o vodě říci, že je velmi vratkým podstavcem. Jen
nejlepší pera by dokázala vylíčit hrůzu potápějícího se vo
jenského transportéru. Takový zánik Tiíanicu v r. 1912nelze
srovnávat se zánikem na př. Empress of Britain v této válce,
která vezla tisíce vojáků. Proto musí být převoz oddílů řízen
po cestách, v nichž je zaručena dokonalá ochrana proti po
norkám a letounům. Volba území pro vylodění bude tudíž
důsledně určena odpověďmi na tyto otázky: 1. Na které ná
mořní cestě lze co nejméně očekávat možný zásah těžkých
hladinových jednotek (bit. lodí a křižníků) ? 2. Kde je možno
brzy zjistit jejich přibližování? 3. Na které cestě lze oddálit
vlastní svaz z (dosahu lehkých hladinových jednotek nepříte
le (torpédoborců, loipedovek, rychlých člunů a p.) ? 4. Na
kterém útočném a dopravním směru jsou předpoklady pro
úspěch ponorkových _áloků co nejmenší a co nejnepřízni-
vější pro protivníka? (Zde má dosah, akční poloměr pod
mořské zbraně poměrně malý význam prostě proto, že akční
radius moderních ponorek je prakticky neomezený, zvláště
zásluhou tankováni pohonných hmot na širém moři. Avšak
ponorka potřebuje pro své bojové akce nejen šíři, ale
i hloubku a tudíž průjezd oblastmi o malé hloubce byl
pro útočníka méně nebezpečným.) 5. V které oblasti lze
uplatnit a dosáhnout vzdušná převahy co nejsnadněji a nej-
rychleji? (Tady opět vystupuje do popředí iaktor akčního
poloměru těžkých bombardérů, který je vázán dosahem do
provodných stíhaček.) .Z těchto úvah vyplývají všeobecné závěry: 1. I nejlep
ší zajištění vyloďovacích vojsk je za dopravy po moři bez
cenné, jestliže místo vyfodění je vůči strategickému cíli tak
nevhodně položeno, že dosažení cíle samotného by stálo
mnoho krve, času, válečného nářadí, pohonných hmot a p.
„Vedení námořní války musí tedy spojením všech prostřed
ků vytvořit případná těžiště operací, rozšířit do krajnosti
systém zvědů a přezvědů, vyvinout vrchol ostražitosti a
věcně rozdělil rozličné zajišťovací branné síly na zajišťova
ném námořním prostoru, aby tak vylodovací vojsko nebylo
citelně oslabeno na cestě vlastnímu invasnímu strategické
mu cíli." Toto zdůrazňuje ve své úvaze kontradmirál Lůtzow
jako vedoucí zásadu každého vylodovacího podniku. Je
ovšem nutno nalézt kompromisní formuli, poněvadž se ni
kdy nedojde ideálnímu řešení.

' Velmi pozoruhodným dějinným příkladem v tomto
smyslu je jednání japonského admirálního štábu na počát
ku války rusko-japonské. Japonsko muselo přenést z mateř- ,ského ostrova pozemní válku na asijskou pevninu. Armádu
bylo třeba převézt přes 120 km Cušimského průlivu. Ruské
loďstvo v Port Arthuru a Vladivostoku bylo rovnocenné
japonskému co do počtu, síly a stáří; tomu disponovalo

záložním baltským loďstvem. Japonci překvapivě neužiU
přímé cesty jihu poloostrova Koreji, ač byla bezpečnější;
protože ní se lupínaly ruské operační plány. Smělým ná
porem dobyly přístavu Čemulpo uprostřed pobřeží Korey
a odtud vyslaná armáda zpečetila nepřímo osud pevnosti
Port Arthuru vítězstvím na řece Jalu.

Volba japonské vylodovací oblasti mela tak vliv pa
celou válku a její výsledek. Nesmíme ovšem zapomenout,
že 4c japonským úspěchům přispěla i ruská rozlmštěřtosi a
zmatek po smrti admirála Makarova. Baltské loďstvo pod
Rožděsivenjkým plulo kolem Afriky do bitvy u Cušimy
zřejmě na porážku. Zato německé vyloděnKv Norsku nelze
plně srovnávat co do výsledku s japonským, ale překonalo
je smělostí a rychlostí provedení. Byl to první příklad v dě
jinách, že loďstvo o menších počtech (2 bitevní lodi jádrem
floty) převezlo vylodovací oddíly na nepřátelskou půdu do
slova před hlavněmi silných svazů prolivníka (12bitevních
lodí jádrem floty). Japonské vylodění v Malajsku mělo po
dobný důvod strategický jako německá akce proti Norsku.
Anglie sice neměla v těchto vodách značnou přesilu, zato
množství dobrých leteckých základen. Jejich dobytí a obsa
zení bylo prvním předpokladem úspěchu jappnské akce.
Proto císařský hlavní stan upustil od plánu vytvoření jed
noho jediného předmostí (viz případ Ahzia a Neííuna) , jež
by se postupně rozšířilo. Naopak se Vytyonly na mnoha
místech s překvapením vylodovací základny. Byl to úcty
hodný vojenský výkon, toto převezení vojsk na dlouhé cestě
z Hainanu ve Franc'. Indočíně do Malajska (skoro 3000km) I
Japonci ovšem provedli klamný manévr s udánlivým cílem
svého invasního loďstva, jímž měl být Bankok. Do této udice
se Britové zakousli a vyslali jádro singapurské floty kolem
mysu Kuatanu vstříc útočníkům. Jelikož neměli dostatečné
letecké zajištění (ani jediný nosič letounů), byly obě bitevní
lodi Prince of Wales a Repulse japonskými letci potopeny.
První bitevní loď se potopila p 7 torpédech a 2 pumových
zásazích, druhá po 14 torpédech a jednom zásahu letecké
pumy. Japonské vylodovací svazy se zatím otočily a zamí
řily na střední Malajsko, kde vylodění se zdařilo s překva
pením. Takové manévry odvrácení pozornosti můžeme sle
dovali velmi často v námořních dějinách, stejně jako v histo
rii pozemních válek. Jedním z nedávné doby byl případ
norského vylodění. Němci pustili do oběhu zprávu, že ně
mecké loďstvo má za. úkol provést ochranu křižníků a po
mocných křižníků za účelem prolomení britské blokádové
linie. Tato válečná lest splnila svůj účel. Anglická admira-
líta provedla protiopatření, ale než se obsadily linie proti
prolomení blokády, stály německé válečné lodi severní
těchto čar a dospěly před přidělené přístavy Bergen, Dron*-
heim a Narvik.

Pokud jde o taktické podmínky volby invasní oblasti,
je samozřejmě třeba ve válce zachovávat přísné tajemstvi
o nových zkušenostech v tomto smyslu. Uvádíme proto jen
zásadní požadavky, které mají své kořeny již ve starověké
strategii a taktice: 1. Vylodovací místo musí být chráněno
proti příboji a to zálivy, předsunutými ostro'vy a p., což je
výhodnější, než otevřené pobřeží. 2. Plochý písčitý břeh bei
skalisek a útesů je nejvhodnějším. 2. Vylodovací prostor má
být dostatečně široký, aby se dalo provést brzké rozčleněni
do bojových útvarů. 4. Území za vyloďovacím místem má
být dobře přehledné, aby se dalo snadno obestřít sítí pozoro
vání a dalo dobře ostřelovat Íodnímí děly. 5. V blízkosti
nemají být žádné nepřátelské opěrné body, letiště, signálové
stanice a p. 6. Asi 50 až 100km stranou má být vhodné místo
pro zdánlivé vylodění, 'tedy klamný manévr, 7. Doba akce
je nejvhodnější před svítáním, poněvadž nastalé světlo
umožní lepší rozvinutí boje a předchozí temnota zase ne
pozorovaný přísun a p. 8. Zdánlivé přistání má také vázat
slabšími jednotkami silnější svazy obránce.

*
Pokusili jsme se zde načrtnout aspoň v hrubých obry

sech problémy vylodovací akce všeho druhu se zřetelem
invasním plánům Anglo-Američanů proti Evropě. Není

počhyb o tom, že takováto akce představuje obrovské ma-
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ků od ostrova ostrovu, které krylo silné americké le
tectvo.

Při úvahách, kterou pevnost třeba zdolat v prvé řa
dě, přišli Anglo-Američané v roce 1942 závěru, že to
musí být-Evropa. Chtěli_tu jako veliké manévrovací zá
lohy použít Sovětského svazu později také proti Japon
sku, poněvadž jak už bylo řečeno, Čunkinská Čína byla
v roce 1942 válkou s Japonskem vyčerpána. V plánu
rozhodného úderu proti pevnosti Evropě nehrál vážnou
úlohu jen sovětský potenciál. Zde chtěl Churchill použít
ojetého manévru, poněvadž na více jeho fantasie stra-

-tegická nestačila. Rozhodl, že se všechno úsilí Spojenců
soustředí proti Itálii, aby tato kapitulovala a ta že strhne
s sebou i Německo, jak tomu bylo v roce 1918. Proto do
šlo soustředěnému útoku na pevnost Evropu. Bolševici
se vrhli na Donu na 8. italskou armádu a Anglo-Ameri-
čané přistali ve francouzské Africe, aby vytlačili Italy a
Němce ze severní Afriky. Italská 8. armáda na Donu po
volila a odkryla týl 6. německé armády u Stalingradu.
Postupně byla vojsky Osy vyklizena severní Afrika. Když
Badoglio zatkl Mussoliniho, ze Sicilie byly přeneseny an-
glo-americké operace na evropskou půdu. Část Italie pod
lehla propagační, letecké i pozemní ofensivě ahglo-ame-
rické. V Anglii a v Americe byli přesvědčeni, že dny Ev
ropy a tím také Velkpněihecké říše jsou sečteny. Bado
glio 8. září 1943 kapituloval. Anglo-Američané přistali u
Salerna s vědomím, že pochodují rovnou do Ríma. Za
tím německé armády na východě prováděly soustavné
odsuvné pohyby, v nichž prostorem se získávaly č a s a
úspora záloh. V Anglii rostly síly anglo-americké,
které se připravovaly přistát na německém a francouz
ském pobřeží v okamžiku, kdy z jihu anglo-americké síly
po pnůchodu Itálií překročí Brenner. Současně proti ně
meckému národu~byla spuštěna neslýchaná ofensiva pro
pagační a nejvyšší měrou byly vystupňovány letecké
útoky teroristické proti Ríši.

Pevnost Evropa odolává

Jaký byl výsledek? Válečná theorie učí, že útočícího
nerbitele nejprve musíme zastavit, než namontujeme od
vetný manévr. Koncem března 1944 bolševici se ocitli v
předpolí Karpat. Kde jaký šuškal byl přesvědčen, že nej
později 1. května budou už v Budapešti. Na východě
sovětský nápor byl však zastaven. Týž osud
stihl anglo-americký nápor v jižní Itálii. Cassino se svý
mi obránci ohromilo nepřítele. Němci nejsou demorali-
sováni ani osmý měsíc po kapitulaci Badogliovy Italie!
Pevnost Eyropa se drží a odolává nejen na zemi, ona ta
ké ve vzduchu dobře čelí nepřátelské převaze; jak svědčí
citelné ztráty anglo-amerického letectva nad Říší. Ně
mecký národ se naučil umírat za myšlenku. Tím se stal
hrozným. Soustředěný nápor proti pevnosti Evropě ztros
kotal. *

Počátkem května spojenecká velení stojí před otáz
kou, jak se vypořádat s pevností Evropou. Na východě za
ujali Němci výhodnou obrannou linii. Bolševici v před
polí Karpat mají stejné dopravní obtíže, jaké měli NěrrT-
ci před jeden a půl rokem na volze. Je nyní vhodný čas

invasi? Je ještě schopna bolševická masa nového moc
ného náporu ve chvíli přistání? V roce 1943-se počítalo
s ochabnutím Italie, v roce 1944 se totéž myslilo o Maďar
sku a Rumunsku. My víme, že italské temné síly po ce
lou túto válku snažily se překážet německému plánu po
litického sjednocení' a hospodářskéníu posílení Evropy.
Italské poručnictví nad Charvátskem, Albánií a Řeckem
nebylo ničím jiným než skrytou protievropskou sabotáží.
Protifašistické živly diplomatické a hospodářské bránily,
aby v těchto zemích došlo racionelnímu řízenému hos
podářství. Velkoněmecká říše respektovala zájmové sféry
Italie. Střední Evropa je totiž zcela soběstačná po strán
ce vyživovací. Poněvadž Maďarsko pod židovským vlivem
vzepřelo se zásobovat svými přebytky Evropu, Ríše mu-
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sila přikročit hospodářskému organise vání Ukrajiny.
Dnes maďarská vláda Ríši přátelská učiní vše, aby Ma
ďarsko své" přebytky poskytlo Evropě. Ono zemědělské
hospodářství, které známe u nás, stane se dnes řáděni
Podunají a Balkánu. Ztráta Ukrajiny je tedy
vy v áž e n a to t á 1ní m za členěním Ma ď a r sk a
do hospodářského^řádu evropského. Vše
chno zlé je něčemu dobré. Dnes Evropa před
stavuje opravdu politickou a hospodář
skou j e d n o t ú, j a k é fg třeba vedení vlek-
léválkyo byt lane l^y t í.

Jak to vyhlíží nyní kolem pevnosti Východní Asie?
Ta měla být v roce 1943 pouze držena v šachu a odtla
čená poněkud od Austrálie. Za velikých obětí podařilo se
Američanům vypudit Japonce z několika souostroví, ale
námořně-letecká základna Rabaul na Bismarckově sou
ostroví a severní pobřeží Nové Guineje zůstaly japonské.
Značně se zhoršila situace v Cunkinské Číně. která sed
miletou válkou sotva se potácí, marně očekávajíc pomoc
anglp-americkou. Při tom se cítí ohrožena bolševickými
čínskými generály, kteří opět zvedli hlavu. Nejpovážli
vější je situace v indickém Assamu, kde je v proudu bit
va větších rozměrů, než jsme předpokládali, ve které
Angličané, podporovaní Američany, dostali se do velmi
nepříjemné situace. Japonci sledují při tom dva cíle: zís
kat základnu pro indické národní hnutí v rodné zemi a
isolovat zcela Čunkinskou Čínu od Indie.

Co zbývá nepříteli

Koncem dubna 1944 tedy pevnosti Evropě se poda
řilo zastavit nepřátelské útoky na východě, v jižní Itálii,
na frontě letecké nepříteli přičinit veliké ztráty a odrazit
široce založenou propagační ofensivu. Pevnost Východní
Asie zastavila americkou ofensivu v tichooceánském sou
ostroví a sama přešla útoku v Indii. Co zbývá nepří
teli? Než přikročíme analyse jeho možností, musíme si
trochu překontrolovat síly obou válčících stran. Váleč
ná síla armád spočívá v součinu sil morálních, fysických
a materiálnícfi.

Spojené státy mají méně obyvatel než Japonsko a
Mandžukuo. Jejich armáda je početná, ale mladá, nevy
cvičená podle tvrdé dlouholeté školy. Spoléhá na převahu
materiálu. U Spojených států nelze počítat, co mohou
zmobilisovat, nýbrž co opravdu pošlou do zámo
ří. V prosinci 1943 prohlásil Roosevelt, že v létě 1944
Spojené štáty budou mít v zámoří 5 milionů vojáků.
Těchto 5 milionů amerických vojáků budeo v ^em roz
děleno na obě válečná pole, evropské a výěho^
doasijské. Japonsko může však 'mobilisovat 20 milionů
vojáků a také jich na asijských bojištích použít. Laik při
posuzováni válečného potenciálu amerického nesmí za
pomínat, žg Spojené státy vedou válku koloniální, zá
mořskou, která jim znemožňuje plné využití vá-
lečnéhopotenciálu.

V prvé světové válce Spojené státy měly na evrop
ské pevnině 2 miliony vojáků, z nichž postavili 42 divise.
Proto amerických 5 milionů v zámoří může představovat
v létě 1944 asi 100 divisi, tedy síly, jež v prvé i druhé
světové válce postavila do pole Francie.

Jak je to s britskou brannou mocí? Víme, že v prvé
světové válce Anglie* s pomocí všech dominií a kolonií
postavila do pole pozemní armádu o něco slabší než
Francie. Bylo to 90 divisi. Dnes není na tom Anglie léper
i když spořila silami. Přiznat ovšem musíme, že Spojené
státy s Anglií se vynasnažily získat převahu v materiálu,
hlavně v letectvu. Ale válečná zkušenost učí, že sebe sil
nější dělostřelectvo nic nezmůže, jestliže po jeho palbě
nepřejde do útoku také silná pěchota.

Neprozradíme patrně žádné vojenské tajemství,
když podle vlastních odhadů zhodnotíme americko-ja-
ponské síly takto: Japonsko je s to postavit do poje ve

Východní Asii 300 divisi, z nichž Čunking poutá pouze
50 divisi. Dalších 50 divisi je zasazeno v okupovaných,
územích a v Assamu. Japonsko má dnes na 200 divisi při
praveno pro další boj. Tedy právě tolik, co bude před-T
stávovat společná branná moc anglo-americká v létě 1944,
Z toho vidíme, že samo Japonsko stačí, aby
plně zaměstnalo spojené pozemní síly
b r i t s -a m e r i ě. Těchto 200 j aponských divisi
tvoří strategickou zálohu pevnosti Východní Asie pro
rozhodnou bitvu, kterou Japonci svedou s nepřítelem,
dlouhým útočením oslabeným: Při tom nejsou započítány
na japonské straně síly Mandžukua, Nacionálni Číny,
státu Thai, svobodné Indie, Burmy a Filipín. Z toho dů
vodu také na straně anglo-britské nepočítáme vojska da
Gaullaj Badoglia, trosky Poláků nebo Reků.

Jak to vyhlíží s pevností Evropou? Ze zpráv branné
moci je nám známo, že některé německé divise nesou
číslo přes 360. Není to zajisté oklamání nepřítele. V prvé
světové válce Německo o 65 milionech obyvatel postavilo
do pole 260 divisi. Tentokrát mobilisovalo mnohem in
tensivněji, poněvadž mělo možnost pořídit si milio
novou pracovní a r m áduznárodůEvropya
ze zajatých nepřátel. Znovu musím citovat říš-;
ského ministra doktora Goebbelse, který prohlásil ne
dávno, že na východě má Ríše jen polovinu svých bran
ných sil, posílenou vojsky spojeneckých Finů, Rumunů
a Maďarů. Druhá polovina říšských branných sil jé tedy «obrácena proti moři, proti Anglo-Američanům, nebo od
počívá, jako ústřední záloha. Na italské frontě a proti
loupeživým bandám na Balkáně je poután jen nepatrný,
zlomek říšskýctr záloh. Na Balkáně se na příklad dobře
osvědčují dobrovolníci ruští. Zkrátka, má-li dnes Ja
ponsko v záloze na 200 svěžích nepoužitých divisi, pak
svěží nepoužité zálohy Ríše nejsou zajisté menší, počí**
táme-li do nich posádku atlantického valu-

Anglo-Američané stojí dnes'před těžkým rozhodnu-*
tím. Když pevnost Evropa odrazila prvý veliký nápoti
nepřítele, tvořený z pozemních sil sovětských, leteckých
sil anglo-amerických a italskou anglo-americkou frontou,
co počít nyní. Mají anebo se nemají nasadit anglo-ame-
rické zálohy na- evropské půdě?. Stačí tyto zálohy, aby
spotřebovaly záložní armády Evropy a aby také evrop
skou hradbu ztekly? Odhadli jsme skromně zálohy Ev
ropy na 200 divisi, které jsou připraveny boji se zá
padními vetřelci. Co proti těmto evropským zálohám
může postavit anglo-americké velení? V létě 1944 anglo
americké síly dosáhnou výše asi 200 divisi. Ty však ne
mají spojenci zceía volné jako manévrující strategic
kou zálohu. Island, Britské ostrovy a Severní Afrika po
třebují zajišfovací posádky, které čítají asi*30 divisi. S
těmi se nedá' při invasi počítat. Dalších 30 britsko-ame-
rických divisi je poutáno Japonci na Dálném Východě.
V jižní Itálii je dnes asi 20 divisi a nejméně 20 divisi ma
jí spojenci v končinách Blízkého východu na ochranu ve-
levzácného naftového území. Zkrátka na 100 britsko-
amerických divisi jé už dnes vydáno na účely defensiv*
ní, obkličovací, blokádní.

Nesnáze s invasí

Jde nyní o to, může-li spojenecké velení riskovat
proti pevnosti Evropě vrhnout zbývajících 100 divisi. To
by bylo možné jén v případě, že Japonsko zůstane pa
sivní a že bude trpně přihlížet náporu na Evropu. Pode
zřelý je také sovětský brach na Blízkém Východě. Z to
ho plyne, že Spojenci musí s'i ponechat na půl cestě mezí
Blízkým, a Dálným Východem značnější zálohy, tedy asi
50 divisi. Zbývá tedy pro akci proti pevňosti Evropě do:
léta 1944 Anglo-Američanům asi 50 divisi ofensivních*
kterých by se dalo použít pro akci z Ostrovů. I když těch
to 50 divisi bude podporováno neobyčejně silným letec
tvem, nejsou s to vytvořit souvislou frontu většího měřít
ka, schopnou hlubokéofensivníakce. Předmostí
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třeba desetkrát většímu než je nettunské, budou chybět
předpoklady rozhodné operaci, jejímž cílem má být
zničení nepřátelí ý,ch sil. Po přistání nenalez
nou totiž Anglo-Američané na evropské pevnině jediný
yágon, jedny koleje v pořádku. Vše si budou musit přes
nioře dovézt a postavit od základu.

Voják se musí ptát, co je proto pro Spojence výhod
nější na Západě: 80 divisi v Anglii a nebo 30 divisi v
Anglii a 20 obklíčených divisi na evropské půdě, zatím
co 30 divisi zajde na přistání? Také v Sovětském svazu
začínají uvažovat o výhodách a nevýhodách britsko-
americké invase. Přistanou-li Anglo-Arňeričané a bu-
dou-li potřeni, znamená to pro sovětské velení, že se má
na co těšrt, poněvadž strategická záloha Říše se pák oboří
za mnohem výhodnějších podmínek proti sovětským ar
mádám, než jaké byly v roce 1941. Dnes je jasné Spo
jencům, že tu nejde o poutání německých hlavních záloh,
jak se tomu rozumělo v roce 1942, nýbrž o to, že říš
ské velenínaspoř il o si plán o měrně veliké
zálohy pro rozhodné údobí války a tím si
také zajistilo volnost jednání. Vedle němec
kých divisi na Balkáně, v Itálii, jižní a severní Francii
á ve Skandinávii existuje dnes veliká strategická záloha
německá na kolejích. Na výcho’dě je jen to nejnutnější.
iViděli jsme, že německé velení v rozhodném okamžiku'
dovedlo tam postup nepřítele zastavit.

Co však bude s tažením proti pevnosti Východní
'Asii, ztratí-li Anglo-Američané letos v Evropě 50 prvo
třídních divisi? Bude moči Roosevelt poslat do zámoří
dalších 5 milionů vojáků? Bude ještě poté vůbec presi
dentem? Hamletovská je situace Spojenců. Riskují pří
liš, poněvadž jak zálohy Evropy, tak zálo h"y
Východní Asie jsou nad očekávání silné.
Evropa s Východní Asií překvapily také svou morální
pilou. Že se tato válka už vleče o 5 měsíců déle než
pr-vá světová, je důkazem, že na obou stranách je v urči
tém smyslu rovnost sil. Při tom ovšem má Německo
a jeho spojenci výhodu vnitřní linie.

Churchill nedávno řekl: »Tato válka může být krát
ká, může být také dlouhá a konečně může uváznout na
písku«. To, co se vsadilo na kartu italské zrady, selhalo.
Před osmi měsíciu Salerna se rozhodlata-
to válka. Říše se ukázala neobyčejně silná. Spojenci
vidí, že Němci nepovolí. Raději zahynou, ale před tím
Jcaždý Němec sprovodí se světa jednoho Angličana a jed-
poho Američana, Totéž platí o Japoncích. V prvé světové
.válce měli Angličané 900.000 mrtvých a Američané 60.000.
Nový útok'proti pevnosti Evropě budě stát Anglo-Ameri-
čany tolik, že jejich společné ztráty převýší daleko ztrá
ty z prvé světové války. A to budou mít za sebou jen
polovinu práce. Stejné ztráty si vyžádá ještě dobývání
pevnosti Východní Asie.

'Ano, tato válka zraje svému konci,'ale tento ko
nec může být právě tak neočekávaný, jak byl její celý
průběh. Říše dovedla v celé Evropě zajistit pořádek a
hospodářský řád, což o Spojencích nelze ani zdaleka tvr
dit.

,
Stačí zmíniti se o jižní Itálii a severní Africe, kde

vládne chaos a kde se připravuje půda bolševisaci. N ě
mecká soustava politická a německá sou
stava hospodářská osvědčily se v této vál
ch s t e j n ě ,z n a me nitě jako německá sousta
va branná. Proto co má kvalitu, nemůže zajít. Před
tím i rozumný nepřítel musí se v obdivu sklonit. Ote-
vřenou otázkou v této válce zůstává, jak dalece je ne
přítel rozumný.

Dejme tmu, že židovské intrice se podaří britskou
politiku tak oslepit, že tato zapomene na zájmy a bezpeč
nost Britského imperia. Co by čekalo britskou Afriku,
Blízký orient a Indii za 10 let ve chvíli, kdy Sovětský
svaz by představoval evroasijský celek o 500 milionech
obyvatel, nad kterým na dostřel děl by se třepotalo Brit
ské souostroví s 50 miliony obyvatel? Mohla by potom

Anglie, která má se Spojenými státy jen 200 milionů bí
lých obyvatel, udržovat na sovětské hranici a ve Stře
domoří milionové armády, schopné zastavit sovětský tlak
z evroasijského severu? Ne porážka Evropy a Východní
Asie, nýbrž feo bude po této porážcg, to musí za
městnávat dnes odpovědné britské státníký. To je ten
tvrdý oříšek Anglie na rozcestí,-které chybějí ;jak-síly
zkoncování války, tak odvaha rozumnému míru.

vcíle Moskvy
Vladimír Petrovič V a s i l j e v:

Co přinášejí bolševici

O oučasným ústředním politickým problémem je otázka,
O zda je dlouhodobá, mírová, politicko-hospodářská spo
lupráce se stalinovským bolševictvím možná, aniž tím
vznikne smrtelné nebezpečí pro státní zřízení a národní
existenci kteréhokoliv národa, který se podobné spoluprá
ce odváží.

Význam tohoto problému je určen dvěma činiteli,
jimž je přisouzeno hráli vynikající úlohu v dějinách lidstva
XX. století. Především je tu skutečnost,, že v myslitelně nej-
kratší dějinné době byla ohromná fysická síla 160 milionů
obyvatel v pbdstatě patriarchálního, zaostalého Ruska spo
jena s nejmodernějšími úspěchy světové techniky jako vý
sledek mimořádně bouřlivého a bolestného revolučního po
chodu v zemi. Za druhé je tu fakt, že když takto vytvořená
prvotřídní státní mašinérie byla hozena na misku vah svě
tové politiky, rázem porušila veškeru rovnováhu, jež se ve
světě utvořila jako výsledek dlouhodobé a vychytralé di
plomatické hry,- tomu přistupuje, že tato státní mašinérie
není; v rukou intelektuální vrstvy nacionálního Ruska, jež
byla ideově i fysicky rozbita, ale v rukou předslavffelů
bojovného marxistického internacionalismu v jeho nejútoč
nější leninovsky-stalinské interpretaci, nazývané bolše
victvím.

Základní thesí bolševictví je tvrzení, že trvalé mírové
Soužití tak zvaného státu, prolelářské diktatúry a obklopu
jících jej států neproletářských není možné, že to je dia
lektický rozpor, vzniklý průběhem dějinného pochodu, a že
nevyhnutelně povede dialektickému skoku — revoluční
mu výbuchu.

Když bolševictví utrpělo v Německu a Maďarsku při po
kusech o dobytí Evropy přímou revoluční akcí dokonalý
neúspěch, změnilo příkře svou taktiku. Lenin vytváří proslu
lou theorii „oddychu", kterou uskutečňuje Stalin s pomocí ofi
cielního diplomatického sboru, Litvinovovy ženevské po
litiky, jednotné lidové fronty spolu s kominternským pod
zemím až do nejnovější „evoluce", při čemž má na zřeteli
stálé týž- cíl, který Lenin formuloval: oddychnout si, po-
užívati legální zahraniční politické taktiky, přizpůsobené
obvyklým formám, a shromáždili síly novému revolučnímu
úderu.

Rozdíl mezi taktikou a strategií revoluce
* í

Za těchto okolností bude doslova rozhodující úlohu za
hranicemi SSSRhráti schopnost národů, které přicházejí ve
styk se stalinským bolševismem, zda dovedou zřetelně od
lišit jeho taktiku a jeho program. Pružnost bolševické tak
tiky, hraničící až s naprostou bezzásadovostí, dovede vzbu
dit mylný dojem „evoluce" bolševictví směrem od jeho
programových thesí. Zatím však ve skutečnosti zůstává pro
gramem komunistické strany vládnoucí v SSSRkomunismus,
to jest vytvoření světové komuny, zahrnující v sobě obyva
telstvo celé zeměkoule.'Bolševictví pak je stranickou takti-
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kou k uvedení komunisiického programu v život. Tato
idánlivě paradoxní skutečnost je nesporná: nikoliv komu
nismus, ale bolševismus, nikoliv program politické strany,
stojící v čele celému sovětskému státnímu aparátu, ale1její
taktika to jsou, které v této době určují v podstatě sympa
tie a antipatie stoupenců a odpůrců za hranicemi SSSR a
které dělí celý svět ve dva tábory — pro bolševictví
a proti němu.

Právě v lom se skrývá zároveň i největší příležitost pro
bolševictví i obrovské nebezpečí pro evropské národy, tím
horší a trapnější, poněvadž se totg,.nebezpečí může objeviti
jen jako výsledek nedostatečné informovanosti. Leč neméně
trapnou chybou je také představa bolševictví jako svérázné
formy módernisované, ale přece jen divoké asiatštiny, jako
čehosi náladového a impulsivního, pro některé zlého a od
porného, pro jiné už zdobráčtělého a přijatelného, co urču
je výhradně Stalinova vůle a vůle jeho nejbližšího okolí,
které mění jířípad od případu své názory a methody. Bol
ševictví naopak disponile velmi dobře skloubeným, přísně
promyšleným theoretickým programem a representuje pruž
nou taktiku v silných a dovedných rukou, taktiku důsledné
ho podrývání zevnitř a vojensky revolučního dobytí všech
jemu cizích státních útvarů.

Vystavená směnka světové revoluce

Takovéto jsou absolutně pevné, nikým z vedoucích či
nitelů bolševických nepopřené principy, přijaté k-usKuleíř-
nění sovětskou komunistickou stranou - principy vytvo
ření komunistické společnosti v kteřýchkoliv geografických
hranicích sovětského státu, principy, které mají rozhodující,
význam, oceňujeme-li jejich nebezpečí pro evropské národy
a byř i jen částečnou možnost pevné a bezpečné součinnosti
se státem, který se všemi silami snaží o jejich uskutečnění.

1.Vytvoření státní formy, způsobilé zajistit přechod svě
tové komuně. Když se. Stalin v letech 1922-23 namáhal se
stavili první ústavu Sovětského svazu, tu rozvinul celou
myšlenkovou soustavu, která předvídala takovou organisa-
ci,' takovou pružnou státní formu, jež dokonce beze změny
může pohlcovat všechno v okolí a neustále rozšiřovat své
rozměry. Každý rok v den oslavy ústavy bývá sovětský
tisk přeplněn alegorickými obrázky toho,- jak se SSSR roz
růstá ve Svaz Světový. Veškeré sovětské obyvatelstvo, ze
jména pak pokolení, jež dorostla' v době revoluce, je vy
chováno chápání tohoto .nekonečně vysokého ideálu, je
hož obětavé službě se musí: zasvětit až do poslední kapky
krve každý sovětský človělšTar člen strany, ať nepartijný.
V tomto ohledu neobyčejně jasně charakterisuje sovětskou
psychologii román „Podňaíaja cělina" (Rozrušená země) od
významného sovětského spisovatele Solochova, autora „Ti
chého Donu" ze života zkolekti.visované vesnice.

V tomto románě je kolektivisační komisař komunista
upřímně přesvědčen, že každá kráva, kterou odebral rol
níkovi, každý soukromý selský statek, zařazený do kol
chozu, pomáhají roznítit požár světové revoluce, po které
bude život tak pěkný, že všechny oběti budou ospravedlně
ny. Slavnostní přísaha Stalinova nad otevřenou rakví Le
nina, že komunistická strana přese všechno zůstane věrna
myšlence světové revoluce - to je nové evangelium, na
kterém je založena výchova veškeré sovětské mládeže od
pátého roku. Revoluce v Evropě a po ní v Asii, jak to
chápe nejširší sovětská masa, zpracovávaná 2ó let bolše
vickou propagandou, to je právě to, co přinese s sebou
odstranění všech břemen a omezení, to je ona strašná směn
ka, kterou stalinský bolševismus a jeho propaganda

.vy
daly sovětskému obyvatelstvu, zaručená neomylnou tak
zvanou „generální linií strany", to je právě to, ve jménu
čeho byly přineseny nesčetné hmotné i mnohamilionové
lidské oběti v SSSR.Prohlásit tuto směnku za neplatnou ne
bo odmítnout její výplatu - to by se nesměl odvážit ani
stalinský režim přes veškeru svou auioriíativnost uvnitř
země.

Národnost - zoologickou omezeností

Problém vytvoření stejnorodého obyvatelstva v rámci
budoucího zvětšeného SSSR a v jakýchkoliv hranicích to
hoto budoucího státu je řešen stalinským bolševismem způ
sobem, jemuž všechny úvahy euroasijských geopoliiiků
slouží pouze za pozadí. Pro bolševictví není vůbec otázkou,
zda může či nemůže existovali jednotná euroasijská kultu
ra, je-li pro to dosti dějinných, ethnických a kulturních
předpokladů. Po bolševicku je otázka položena takto: pou
ze takové obyvatelstvo může vytvořit komunistickou společ
nost v plném rozsahu, které je dostatečně stejnorodé, které
bylo zbaveno geograficky nacionálních rámců a které ztra
tilo nacionálni psychologii, nazývanou bolševiky „zoolo
gickou omezeností". 'y

A proto: nacionálni rámce v hranicích sovětské státní
soustavy v prostoru evropsko-asijském musí býíi zničeny
methodou dvoustranných deportací silných lidských kon
tingentů, při čemž se pokud možno jednotlivé národní bloky
rozhodí a promisi s jinými národnostmi v hranicích jedné a
téže přesídlovaní jednotky. Pouze takováto beznárodní lid
ská směsice,'podrobená po určitou dobu komunistické vý
chově, bude schopna podle mínění bolševiků býti stavite
lem opravdové komunistické společnosti, až ztratí poslední
zbytky „nacionálních psychologických přežitků".

Podobné deportace obyvatelstva a vytvoření bezná-
rodních přesídlišť byly už v SSSRvelmi zhusta provedeny
pod rozmanitými záminkami, jako na př.: kolonisace Dale
kého východu, Kazachstanu, Altaje, Karagandy a Murmaně,
zejména při provádění velkých průmyslových novostaveb
ve vzdálených rayonech, kde byla objevena naleziště prů
myslových surovin, při likvidaci kulaků, při vystěhování
obyvatelstva z povodňových oblastí a při stavbě hydrocen-
trál, při propuštění vězňů z koncentračních táborů s omeze
ním práva stěhovacího a s umístěním jich v rayonech tak
zvaného „zvláštního osídlení" (specposelenije). Hromadná
deportace obyvatelstva byla připravena r. 1940z Finska, při
čemž desítky tisíc kolchozů obdržely příkaz, aby -se při
pravily převzetí 4-7 finských rodin do každého kolchozu.
Právě takovýmto způsobem byla rozseta po celém SSSR
část deportovaného obyvatelstva z Pobaltí, Polska, Bessarabie
a Bukoviny kromě"féch, kteří byli rovnou dopraveni do kon
centračních táborů.

Částečné splnění tohoto bodu programu postavili bol
ševici na denní pořad také ve svých poválečných plánech.
Hromadné dvoustranné deportace západoevropského oby
vatelstva v SSSR obnovovacím pracím na dlouhodobou
lhůlu a zařazení do tohoto pracovního'pochodu obyvatel
stva těch nepřátelských zemí, které se nestanou částí so
větské státní soustavy, aby byly nahrazeny válečné ztrá
ty SSSR pracoyními silami poražených států — toto vše
podle mínění bolševiků poskytne bohatý materiál expe
rimentální kontrole theoretických plánů a tvrzení v tomto
oboru. Tato operace je s bolševického hlediska zvlášť zají
mavá, poněvadž ve smíšených mnohonárodních přesidlová
ních jednotkách má býti provedena široce založená empi
rická komunistická převýchova pod heslem ideologické sa
nace Evropanů a vyléčení jich od „přežitků nacionalismu,
psychologie drobných vlastníků a nacionálně socialistické
ho učení", což jsou podle bolševického mínění hlavní pře-
kážky na/Ceslě ke komunismů.

„Socialisovaná" výroba a směna a kultur

ní důsledky toho

2. Vytvoření hospodářské základny pro přechod ke komu
nistickému zřízení —to je již v SSSRdovršeno. Výroba a smě

na jsou úplně socialisovány. Za cenu v dějinách nevídaného
vykořisťování obyvatelstva a mnohamilionových lidských
obětí, padlých následkem ' hladu, omezeni, a umučenýtjjr

v brlozích rudého teroru, byla vytvořeno mocné státní hos
podářství, ve kterém není soukromého majetku ani ve výro
bě průmyslové a zemědělské, ani v obchodu, ani v řemesle.

9 — 121
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Celá tet obrovitá budova socialistické ekonomiky se zvedá
na füridainentu tak zvané „socialisticky Organisované prá
ce", zotročené v míře za kapitalismu neslýchané. Všechno je
připraveno, áby tato ekonomika lehce pohltila země, které
budou SSSRpřipojeny v případě, že se státní hranice SSSR
rozšíří, aby rychle přeorganisovala jejich hospodářský ži
vot a lidskou práci na sovětských, komunistických princi
pech.

3. Vytvoření ideologické nadstavby jako základu komu
nistické kultury budoucí světové komuny na této ekonomic
ké basi uvnitř hranic SSSRpovažují bolševici za neukonče
né, ale plnou parou se na tomto poli pracuje. Bolševici sou
dí, že tato nová ideologie bude jimi vykonána teprve v prů
běhu revoluce kultury a všedního života, revoluce, jež se
plně rozvine teprve nyní zcela zákonitě a po marxistickú,
jako výsledek revoluce politických a ekonomických pomě
rů uvnitř země. Bolševici považují každý nesouhlas se
svým světovým názorem, byť i falešným, ále dokonale uce
leným, naprosto materialistickým a všeobsáhlým marxis-
mem-leninismem za potenciální základnu reakce a restaura
ce, a proto trestají každý odklon od jejich nejabslraktnějších
otázek světově názorových jako zločin proti státu.

Prohlásili proto veškeré kulturní a ideologické dědictví
minulosti jako celek za třídně nepřátelské a vytýčili heslo:
„Osvojte si" z tohoto dědictví pouze to, co může sloužili
proletářské revoluci. Všechny dřívější normy morálky, eti
ky, všedního způsobu života, kriterií filosofické mysli, vý-
tvamické a literární tvorby a umění nahradili normami no
vými, proleiářskými, komunistickými.

Především musí býti podle jejich' mínění odstraněno to
základní, co překáží zformování nového komunistického
člověka - tedy individualismus Ve všech svých podobách
a projevech. Individualismus musí býti methodou donuco
vací zadušen a to především ve zdrojích, v niphž se rodí —
ve všedním životě, v rodině, ve výchově dětí, a musí býti
nemilosrdne pronásjedován dále v politickém a společen
ském životě, v činnosti vědecké, v literatuře a v umění. v
Odtud onen neuvěřitelný útlak, který bolševici vytvořili vSSSRa před jehož rozsahem i obsahem blednou scholastika
i inkvisice středověku. Svoboda tvůrčí mysli ve filosofii, vevědě,-v literatuře a v umění je zaměněna marxisíicko-lenin-
skou vyčtenosti (nezaměňovat za učenost!) a nepokrytou po-litisující podlézavostí.

lrS o c i a 1i s a c e" v j[e dního života

PrOEvropu je nejaktuálnějším nebezpečím právě ta část
komunistického programu, která předvídá povinné organi-
soyané ničení všech obecně platných norem lidského soužití pod heslem komunistické převýchovy pracujících lidí
těch zemí, ktere se ocitnou v plné nebo částečné dostupnosti
bolševiků. Jak theoŕetické these, tak i praktická opatření,
učiněná v tomto směru v SSSR,zasluhují nejpečlivější pozornosti, neboť na konec povedou naprostému rozbití ná
rodní existence každé národnosti, která něco podobného
u sebe dovolí. Bolševici nejsou ochotni považovat tyhle
otázky za akademické nebo týkající se vzdálené budoucno
sti, ale naopak se chystají posíaviíi je na pořad dne všude,
kde budou miti přístup vládě, neboť se domnívají, že
rozklad národní struktury každé národnosti znamená nej
spolehlivější záruku, že jejich vlastní úspěchy na území tohoto národa budou trvalé a pevné.

Když bolševici 'zesocialisovali výrobu a směnu, uči
nili také první pokusy, aby v SSSRbyly socialisovány spo-třeba a všední život. Štvaní a nadávky proti tak zvaným
„rváčům

,
kteří se snaží vydělat co možná nejvíce na účel

proletárskeho státu, uvádění mezd a platů na stejně mizer
nou úroveň, za které inženýr, mistr v továrně nebo inte
lektuál vydělá stejně malo, jako i kvalifikovaný zámečník,
štvanice proti ženám, pečujícím svědomitě o rodinu, jakož
to zaostalým měšťačkám, nadávky normální rodině jakož
to hejpůvodnější buňce a nositelce protikomunistických

drobně-vlastnických tendencí — to vše jsou články téhož
řetězu v soustavě kulturní revoluce.

Nové zásady komunistické morálky nejsou ničím éb-;
straktním. Zachvátily již oblast práva, jsou vtěleny do zá
konodárství a je jich používáno v soudní praxi i ve spole- '
čenském životě. Problém dobra a zla je rozřešen s opravdu
proletárskym primitivismem. Dobré je vše, co je prospěchu
proletářské revoluce. Špatné jé vše, co jí škodí. Otázka pák,
co vlastně je prospěchu proletářské revoluce a co jí ško
dí, je řešena tak zvanou generáln^linií strany a jejím sta
linským vedením. A proto s nevyhnutelnou citací toho či
onoho výroku „velikého otce národů" (Stalina) anebo koho
koliv z jeho služebníků považují® se v SSSRza samozřejmé
takové věci, které se mohou průměrnému Evropanovi zdáti
prostě neuvěřitelnými, ale které ve skutečnosti jsou prak
tickým uskutečněním hesla „doveďme najít, odhalit a zni
čit ukrývajícího se třídního nepřítele ha kterémkoliv niísté
fronty všedního života".

Desetiletý klučík, který denuncoval své rodiče a obvi
nil je, že spolu se svými hosty doma u číše hubovali na
soudruha Stalina a sovětskou vládu, jď veřejně oslavován
jako hrdina,- rodiče a jejich hosté jsou dopraveni do kon
centračního tábora, kdežto hrdina je převzat do státního
výchovného ústavu. Když mu bylo 5 let, učili ho ve stál-vnich jeslích, že všechny' sovětské děti mají pouze jediného*
skutečného,, milujícího je a- skutečně hodného tatíčka —
tím je soudruh Stalin, kdežto jeho vlastní otec a matka jsou
hodní či zlí podle toho, zda milují či nemilují soudruha Sta
lina. Nadávají-li mu, pak to znamená, že jsou nepřátelé lidu
a že se zaprodali zahraničním kapitalistům. Jestliže je kluk
udá, pak tím umožní soudruhu Stalinovi, aby zachránil ho
před kapitalisty, kdežto o něho, o hošíka, se soudruh Stalin
bude starat po celý jeho život.

Muž se rozvádí se ženou s odůvodněním, že je měšťač-
ka, zaostalá, že je to žena, která mu připravila zatuchlý ro
dinný život, že se zabývá jen a jen plínkami, kasírůlky a
hrníčky, že se neúčastní společenského života, kdežto jemu
je potřebí ženy, „naladěné na znění epochy". Soud povolu
je rozvod, děti matce odnímá a dává je do nucené státní pé
če vzhledem tomu, že matka není schopna pro svou za
ostalou psychologii vychovat z dětí budoucí konstruktéry
komunistické společnosti.

Žena se rozvádí s mužem s odůvodněním, že je to indi
vidualista, který se v průběhu revoluce, nepře vy choval a
nepřekonal v sobě instinkty drobného vlastníka, což se pro
jevilo tím, že byl žárlivý. Kdežto ona, jako pokroková žena.,1
je pro svobodu styku, obou pohlaví a kromě toho je v tom
směru komunistického přesvědčení. Její muž však je pro
lásku pouze jedné ženě a celou svou psychologií je
měšťák. Soud je rozvádí a uděluje manželovi veřejné poká-
fání s výstrahou, poněvadž překážel svou žárlivostí man
želce zabývati se veřejnými zájmy a tím se změniti v plně-
hodnotnou sovětskou ženu, neboť ji vlekl zpět do zaostalé
ho rodinného způsobu života.

Solidní dělník s rodinou, výtečný tovární pracovník, ži
je v polorozbité chalupě, ale je odmítnut se svou žádostí,
aby mu byl dán úřední byt v novostavbě továrního obytné
ho domu, poněvadž se zdráhá žiti v bytové komuně se vše
mi ostatními nájemníky toho domu, neboť chce si udržeíi
právo ha výchovu dětí a chce si svůj majeteček zachovali
neporušený. Dělník nemá již ^žádného práva, aby se z to
hoto rozhodnutí odvolal. '

Velmi významný vědec je napaden neuvěřitelnou ve
řejnou štvanicí, poněvadž se považuje za člověka politicky
nevědomého, neutrálního, za hledatele objektivní vědecké
pravdy a poněvadž se-při své objevné práci zajímal pouze
o to, aby přírodě vyrval jedno z jejích tajemství, nikoli však
o to, v čí prospěch tento objev bude - zda ve prospěch
idealistické či materialistické filosofie.

Spisovatel, který prohlásil, že umělecká tvorba a vý
tvarné umění se mohou ve své thematice obliti bez vy
chvalování proletářských vůdců a úspěchů socialistická
výstavby —už nikdy neuvidí ani jediné své dílo vytištěné.
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co chci těmito příklady připomenout: společný užší prostor
přináší s sebou vzájemné křížení mezi příslušníky dvou po
pulací, třebas i jazykově rozlišených, « to křížení častější,
nežli jest ono, ke kterému od případu případu může snad
dojiti mezi příslušníky dvou národů, prostorově si vzdále
ných, af jest stupeň příbuznosti jejich jazyků jakýkoliv.
V našem konkrétním případě to znamená, že my Češi jako
národ, jako celek, pokrevně, rasově, stojíme poměrně mno
hem blíže svým nejbližším sousedům jazyka německého než
jiným národům jazykové skupiny slovanské; při tom jinak
ovšem na př. jihovýchod Moravy má po stránce rasové jistý
poněkud bližší vztah západnímu Slovensku; a pod.,- to
však nic nemění na úhrnném obrazu plemenného složení
českého národa jako celku, jak jsem jej prve vytkl v jeho
poměru k plemennému složení populací v nejblíže souse
dících krajích Německé říše. (Pro rychlé poučení o rasovém
složení českého národa viz na př. článek autora této stati
„Jací jsme",v měsíčníku „Přítomnost", XVII., č. 9.)

Stupeň rasové příbuznosti dvou národů posuzujeme pře
devším podle tělesného zjevu, jejich příslušníků; všímáme
si tu velikosti těla a jednotlivých jeho částí, jich tvaru, barvy
vlasů, očí, pleti atd.,- tyto znaky samy o sobě nemají ovšem
nějakého podstatného významu pro řešení vzájemných vzta
hů mezi jednotlivými národy na poli hospodářském, Sociál
ním a kulturním, čili - úhrnem —nemají nějakého podstat
ného významu v oblasti praktické mezinárodní politiky.
Avšak podobnosti a rozdíly v těchto tělesných znacích mezi
jednotlivými populacemi v různých končinách světa — či
speciálně Evropy - jsou provázeny i jistými podobnostmi
a rozdíly ve vlastnostech duševních, povahových, jež jsou
v základě stejně dědičně podmíněny jako ony připomenuté
znaky tělesné, nuže, o tyto rasové duševní podobnosti a
rozdíly nám jde všud,e, kde máme odhadnout možnosti účin-

, né spolupráce dvou národů. — Po tom, co prve pověděno
o rasové příbuznosti českého národa s jeho německými sou
sedy, je každému jasno, že při stupni příbuznosti, při stupni
podobnosti v tělesném zjevu příslušníků obou těchto skupin
obyvatelstva této části Yelkoněmecké říše nutno už předem
očekávat i jisté podobnosti v jejich vlastnostech duševních;
denní zkušenost, ukazující nám, že životní styl-příslušníků
obou těchto skupin je úhrnem či v průměru zhruba stejný,
že kultura obou jeví v podstatě mnoho velmi příbuzných
rysů, že se v průměru neliší způsob, jak jednotliví přísluš
níci obou těchto skupin reagují na různé situace denního
života atd. - nuže, tato denní zkušenost s životním stylem,
kulturou i chováním jednotlivců potvrzuje nám správnost
toho, co pověděno o několik řádek výše- Odtud také po
chopíme, proč díla německé kultury docházela a docházejí
lak živého ohlasu a porozumění v národě českém, a proč
naopak, česká kulturní tvorba úspěšně proniká především
v Německu - zde daleko spíše než kdekoliv jinde ve světě.
Mimoděk tu napadá přirovnání dvěma stejným ladičkám,
blízko eebe umístěným: zazní-li jedna, rozezvučí se i druhá,
a naopak.

Ruskápovaha.

Pokud jde nyní o národy jazykové skupiny slovanské:
rasově máme ke každému z nich poměrně dále, než ke svým
sousedům německého ’jazyka. Jihovýchodní Morava tvoří
jistý plynulý přechod do západního Slovenska, avšak český
národ jako celek na straně jedné a slovenský národ na straně
druhé představují dvě populace v mnohém ohledu se lišící
ívými vlastnostmi, zvláště právě povahovými, a to právě pro
*vé kvantitativně poněkud rozdílné rasové složení. V kaž
dém případě má slovenský národ svými povahovými vlast
nostmi blíže na př. Maďarům nežli národu českému. Je
to důsledek především značnějšího podílu příměsi východo-
baliickg, kterým jsou vyznačeni jak Maďaři, tak i slovenský
národ ve svém celku,- mnohem vyšší jest ovšem tento podíl
V obyvatelstvu zemí baltských a v evropském Rusku. Jed
nou z význačných povahových vlastností východobaltické
rasy jest náladové kolísání, jež svými výkyvy může v raz
ném stupni být překážkou hladkého a pravidelného výkonu
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v kíeremkoliv odvětví lidské práce a lakló ovšem zvláště
postihovali'Výkonnost činitelů, kteří mají za úkol zprostřed
kovali uskutečnění plánu díla. Snílkové, utopisté, kolísající
mezi maximalismem a nihilismem, i. j. lidé, vytknuvší si dnes
velký, stěží dosažitelný cíl, a zítra trpně a tupě skládající
ruce v klín jen proto, že je znechutila první vážnější překáž
ka či nemožnost uskutečnili naráz, hladce svůj záměr, a tak
nechávající velkolepý plán pouhým krásným snem — tof
známý obraz průměrného, typického ruského člověka. Jak
vzdálený jest mu obraz průměrného, typického Čecha -
aktivního, praktického, nepohrdajícího ani drobnými, částeč
nými úspěchy své práce a pilně je střádajícího, touto svou
podnikavostí, touto aktivitou, tímto systematickým, při tom
poctivým budováním vlastní posice tak podobného jeho
německému sousedu.

Ono ruské „Vsjo ili ničévó!" - „Buď všechno nebo nic
v kterém se nám určitým způsobem promítá zmíněné nála
dové kolísání, příznačné pro východobaltickou rasu, vede
ovšem známému, převahou pasivnímu, trpnému postoji
ruského člověka úkolům, před které fje v denním životě
stavěn,- tato pasivita, jmenovitě ona stísněnost, sklíčenost,

"kterou u něho tak často vyvolává prvý nezdar v jakémkoliv
podnikání či prostě vážnější obtíže uskutečnili stanovený
plán, zahrnujé pak v sobě fatalistické spoléhání na cizí po
moc při nedostatku víry v sílu vlastní. Srovnejme tu známý
resignovaný ruský povzdech: „Bůh vysoko a car daleko"
s naším českým optimistickým rčením: „Pomoz si sám —e
Bůh ti pomůže!", a máme jen dokreslen onen základní a vý
značný rozdíl v povahách obou národů, o_kterém tu píši.

Možno říci, že z národů jazykové skupiny slovanské jsou
Rusové národem, od něhož se my Češi jako národ povahově
nejvíce odlišujeme. Připomenutá haše podnikavost, akiivism,
činí nás naopak spíše| podobnými národům bývalé Jugosla
vie, což opět z části velmi souhlasí s tím, co nám říkají vý- .
sledky studia plemenných znaků jednotlivých evropských
populací: zmíněné povahové vlastnosti vyznačují totiž jis
tým způsobem nejen rasu alpinskou, vykazující dosti vysoký
podíl v plemenném základu našeho národa, vyznačují dá
le a zvláště nejen rasu nordickou, která vykazuje značný
podíl v národech germánských, poměrně slabší podíl pak
v národě Hašem, nýbrž vyznačují v jistém ohledu také rasu
dinarskou, jež z Balkánského poloostrova proniká přes Alpy
do našich zemi, v jejichž obyvatelstvu - podobně ovšem
jako ve Východní marce - vykazuje dosti vysoký pódii.

Avšak af se na nás a na ostatní slovanské národy po
díváme ? /kterékoliv stránky, na konec vždy zjišťujeme, že
přes jazykovou podobnost je mezi námi a jimi poměrně znač
nější rozdíl v duševních vlastnostech!^než mezi námi a na
šimi německými sousedy.

Toto zjištění samo už nám ukazuje, jak pochybné ceny
by bylo zakládali českou politiku na předpokladu nějakého
všeslovanského bratrského dorozumění - předpokladu, opí
rajícího se o falešnou představu, že jazyková podobnost jest
sama sebou příznakem či zárukou zásadní shody ve vlast
nostech duševních. Leč i bez tohoto zjištění, povahy celkem
theoretické, máme zkušenosti - zkušenosti praktické — že
zmíněný předpoklad je veskrze falešný; velmi často totiž,
když byl ten či onen slovanský národ v tísni, doslalo se
mu od nás všemožné pomoci - jakmile jsme se ocitli v tísni
my sami, bylo po bratrství.

Jeden z význačných základních povahových rysů rus
kého národa jsem už vylíčil; připomenul jsem, že jím se nám
v duši ruského národa projevuje východobaltická rasová
příměs, která v tomto národě vykazuje značně vysoký podíl.
Vedle této příměsi a příměsi jednotlivých jiných evropských/»
ras uplatňuje se v něm však v jistém stupni i příměs vnitro-
asijská, mongolská; > ona má určitý podíl na utváření duše
ruského národa: jedním z význačných povahovýrysů
velké plemenné skupiny mongolské je totiž tendence jedin
ce podřídili se celku, davu, splynoufi s ním, zanikali v něm.
I tuto tendenci, tento sklon lze pozorovali v jistém stupni
v průměru ruského národa. Vzpomeňme oné pasivity ruské
ho člověka, onoho fatalistického spoléhání na cizího: tato
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lěchlo ieploíách, Maxv/ellova iheorie předpověděla elektro
magnetické vlny užívané v rádiotelefónii, theorie elektroly-
sy objevila elektron, theorie relativity váhu ?větelného pa
prsku, rudý posuv světla v gravitačním.poli a pod.

Podstata fysikálního pozorování změnila^ se však ještě
po jiné stránce. Dokud se fysikové zabývali úkazy poměrně
větších kusů hmoty, nezasahovali svým pozorováním do
průběhu dějů samotných. Když Galilei pozoroval kyvy ky
vadla, nemělo denní světlo, v\němž kyvadlo pozoroval, vli
vu na dobu kyvu kyvadla. Světlo těles nebeských také ne
má vlivu, na jejich pohyby. Při měření teplot a tepla je však
třeba již větší opatrnosti. Ponoříme-li teploměr do malého
množství vody teplejší, nenaměřime správně původní teplo
tu vody, protože vložený teploměr ji poněkud ochladil. Naše
pozorování tu je poněkud příliš násilné, takže mění hodnotu
veličiny, kterou chceme měřit. Můžeme ovšem vliv teplomě
ru výpočtem dodatečně odstranit a získali'správnou hod
notu teploty vódy. Fysik se tu pohybuje dosud na bezpeč
né půdě viditelných tělesa

Ještě nepříznivější poměry nastávají ve vlastním oboru
moderní fysiky, f. j. v mikrokosmu atomů, jejichž průměr jest
asi deselimiliontina milimetru. Součásti atomu, elektrony a
jádra, mají průměr ještě stotisíckrát menší. Hmota atomu je
několik kvadrilioniin gramu, hmota elektronu dvoutisíqkrát
menší a hmota světelné částice, fotonu, se udává na tisícinu
septilionu -gramu nanejvýš! Každý pochopí, že představy
obyčejné fysiky, jako tuhé těleso, okamžitá poloha, dráha
jeho a j., stanou se ve světě o rpzměrech biliontiny centi
metru neupoířebitelnými a budou muset být nahrazeny
zcela jinou soustavou nových obrazů a pojmů. Sám prostor
má asi v těchto nepatrných rozměrech jiné vlastnosti nežli
euklidovské, vždyť na 'př. Weyl šel tak daleko, že považuje
elektron za jakousi bublinku v prostoru, uvnitř které prostot
není, tedy za jakýsi nepřístupný otvor v euklidovském kon
tinuu. Nebo J. J. Thomson a jiní se právem domnívají,
že v oboru atomu i čas je. přetržitý, složený z jakýchsi ne
dělitelných atomů času, chronopů, řádu kvadrilionliny vte
řiny. Uvádím to ne snad jako potvrzená přírodní fakta,
nýbrž jen za tím účelem, aby bylo patrno, že fysika je dnes ‘
nucena v atomovém světě tomu, zbavili še nejvžitějších
představ povahy příliš statické a nahradili' je třeba nená-
zornými představami povahy dynamické, jako je vlnění, pro
které si musí tvořili i novou řeč, třeba převážně ze symbolů
matematických,, do níž by staré pojmy nemohly vnášeti své
rušivé názorné představy. Ostairiě jsou slova obyčejné řeči
jako pohyb, atom, čas, také jen symboly či značky pro
věci, jejichž význam je však velmi neurčitý, mlhavý, kdežto
symboly matematické nad ně vynikají aspoň naprostou
určitostí a nespornoslí. .Pojmy a popisy klasické fysiky se
formovaly většinou jen na světě středních dimensí řádu
metrového. Nelze tedy ani očekávali, že by se Fiodily po
chopení mikrosveta atomů právě tak, jako se nehodila eu
klidovská geometrie ovládnutí makrokosmu, sahajícího do
sféry spirálňích mlhovin. Atomový fysik, nořící se do hlu
bin atomu, musí se jako potápěč opatřiti zvláštním skafan
drem nových poznávacích forem ducha, a přizpůsobovali se
nezvyklým podminkám nové atmosféry. Na moře atomů, kde
zuří strašlivé cyklony o rychlostech tisíců kilometrů za vte
řinu s počtem nárazů trilion za vteřinu, nemůžeme se vydat
s chatrnou lodičkou pojmů klasické fysiky. Bohrova ex
trapolace nebeské mechaniky do syěla atomů nevydržela
bouři ani dvě desetiletí. Na jejíph treskách si musíme uvě
domili, žp ve fysice nelze vždy užiti Máchova a Avenariova
principu minimálního úsilí a ekonomie myšlení. Právě na
opak. Podle Bergsona a Ribota je třeba nejvyššího úsilí,
abychom zlomili zastaralé myšlenkové návyky a uvolnili
v čepech nepoddajné rozumové mechanismy. I náš zesnulý
filosof přírodních věd Vorovka kdysi napsal, že právě filo
sofie má odstraňováním zbytečných a zastaralých myšlen
kových vazeb, asociací, získávali vědeckému myšlení nové
stupně volnosti. Dodává pak dál povzbudivě a poeticky:
„Nezoufejme nad zdánlivými nemožnostmi nové synthesy
a napínejme svůj rozum a všechny smysly. Ponořujme se

intuicí v přímou zkušenost, ale předstihujme ji dedukcí a
konstruktivní fantasií, užívajíce nejlepších ^prostředků, jež
věda zná. - Ani jediná jiskra naděje nemá být zbytečně
uhašena a žádné tušení, byť sebemlhavější a nejisté^-nemá
být pohozeno,- neboť nejkrásnější pravdy, skvějící se dnes
v záři plných jistot, vyšlý z takovýchto začátků."

Laik je často v pokušení se ptáti, jak asi „vypadá" na př.
elektron. Již touto otázkou se dopouští omylu, před nímž
varujeme: přenáší platnost pojmu „tvar" ze světa dimensí
středních do mikrosvětá. Elektron jako prvek čtyřrozměrné
ho světa (čtvrtý rozměr čas) není mrtvá věc, nýbrž událost,
čistý -děj snad podstaty vlnivé o frekvenci' asi sto trilionů za
vteřinu. Kdybychom chtěli pozorovali jeho „klidný tvar",
iňusili bychom- zastavili plynutí času nebo je aspoň silně
zvolnili. Ale tím bychom právě* zničili jeho podstatu, totiž
vibraci. Je to asi tak, jako by bytost z cizí planety chtěla
vyzkoumali podstatu pohybu filmového obrazu tím, že by
dala film zastavili. Tím by. zničila právě to, co chce pozo
rovali, pohýb. Ale připusťme na okamžik, že elektron jest
malé tělísko, korpuskule, kterou by snad bylo možno vi
děli. Co je to vůbec učinili těleso viditelným? Znamená to
postavili je do proudu světelných vln a pozorovali, jak
těleso tyto vlny pozmění. Učiňme si obraz akustický tohoto
děje. Slepý člověk slyší ve volné přírodě zvuk zvonů a po
držel by mezi ucho a zvony ha př. svou dlaň. Nezpozoroval
by vůbec zeslabení zvuku, protože dlouhé vlny zvukové řá
du metrového se tak malou překážkou nezadrží,- obejdou ji
ohybem. Dlaň by tedy sluchem nezjistil. Světelné vlny mají
délky miliardkrát větší nežli je průměr elektronu. Elektron
by je tedy nezměnil asi tak, jako by zrnko písku nezměnilo
mořské vlny, přes ně se valící. Mohl by však pozměnit vlny
o délce desetibiliontinj- milimetru. To bychom jej však mu
sili ozářit paprsky ješie kratších délek vlnitých nežli je nej
tvrdší známé záření gamma. Částice tohoto záření má však
takovou ' energii, že by elektron velkým světelným tlakem
okamžitě-odfoukla ze zorného pole, nehledě^ tomu, že oko
těchto paprsků vůbec nevnímá. Touto jen lefmtíu a povrchní
analysou dospíváme poznání, že elektron viděli nebude vů
bec možno, neboť to naráží na nemožhost fysikální i fysio-
logickou. Pojem tvaru je pro člověka v těchto dimensích ne-
použitelný.

Ve světě středních dimensí měl fysik vždy prostředky
pozorovací dosti jemné- (světlo, zvuk), aby jimi neměnil po
zorovaný -děj, na př. volný pád tělesa. Ve -světě atomovém
se stávají nejjemnější prostředky jako libovolné záření pří
liš hrubými á značně mění, po případě zničí to, co chceme
pozorovaii. -Proto je úloha moderní fysiky neobyčejně ob
tížná-a nové meíhody, jako vlnová mechanika, zdají se ne-
odborníku příliš složité a abstraktní, než aby mohly věc vy-
stihnoufi. 2e však správné jádro mají, ukazují velkolepé
úspěchy, kterých dobyly, a měříme-li dokonalost theorií ani
ne tak množstvím otázek, které rozluštily, jako spíš množstvím
problémů, které ‘vyvolaly, pak jim musíme přiřknouti vý
znam nemenší, nežli měla svého času theorie gravitační nebo
theorie relativity, z počátku také těžko pochopitelné.

Konečně odlišuje moderní fysiku ještě jedna okolnost od
fysiky dřívější, totiž význam modelů. Fysikové dřívější,
orientovaní názorově, nespokojili se sestavením rovnic, vy
stihujících daný soubor úkazů, nýbrž snažili se vždy se
strojili mechanický model, na němž by si mohli platnost rov
nic demonstrovali a tak je učiniíi teprve „srozumitelnými .
Vzpomeňme si na Maxwellovy modely etheru, složené z ku
liček a pér. Abstraktní theorie, jako byla thérmodynamika,
založená na větě o zachování energie a o vzrůstu entropie,
neuspokojovaly: dokud se pro ně nenalezl vhodný mecha
nický model. Thermódynamika ' jej našla na př. zásluhou
Bolzmánnovou a Gibbsovou v kinetické představě hmoty,

z níž obě thermodynamické věty vyplynuly pomocí sta
tistické mechaniky a atomové domněnky. Naproti tomu nelze
ani očekávali, že by si moderní fysika mohla ověřovali plat
nost svých rovnic na vhodných modelech, neboť by to zna
menalo, že chce jednoduché věci, jako elektrony a fotony vy
světlovali pomocí viditelných těles středních .dimensí, tedy
útvarů velmi složitých. Odporovalo by td základnímu poža-
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dávku vědecké logiky, která žádá, aby se věci složité vy
světlovaly jednoduchými a nikoliv naopak. Proto musí nová
fysika postupovali cestou obtížnější, zjistili vztahy mezi po
zorovanými úkazy, vyjádřili je matematicky, aby mohly
být nakonec spojeny pod jednotné hledisko nové ab
straktní theorie. Při nových objevech vychází moderní fysik
nejprve ovšem také z názorných představ, jako byl plane
tární model Bohrova atomu. Avšak v průběhu dalšího bádání
je třeba se vzdávali jedné názorné představy za druhou, na
př. pojmu eliptické dráhy a rychlosti elektronů, z něhož zby
la nakonec abstraktní představa stabilních stavů různé ener
getické výše. Z názorných modelů dřívější atomistiky zbylo
jen to, že počet elementárních částic se může změnili o celé
číslo. Celkem jakákoliv Ih^jrie obsahuje nepochopitelné sku
tečnosti, které jen poukazují, že za dobytým územím se roz
kládá další, jehož je třeba se zmocnili.

'"'v r .v. ?Přesto, že theorie moderní fysiky jsou velmi složité a
obtížné, vynikají velkou vnitřní krásou, která nespočívá
v snadné přehlednosti nebo v matematické jednoduchosti,
nýbrž v tom, že ukazují harmonii, skrytou v chaotické změti
úkazů, a organickou jednotu celku. De Broglie srovnává je
jich půvab se stavebními veledíly slohu gotického a arab
ského, která přes složitost a jemnost jednotlivostí poskytuji
dojem uceleného a nedílného celku, jako by byla vykrysta-
lisováním jediného rozmachu ducha. Je-li pak krása odles
kem pravdy, je i zárukou správnosti theorií. Zdá se podiv
ným, jaký vztah by mohl být mezi rozumem, estetickým cí
těním a světem věcí. Ale to je tajemství téhož druhu, jako
záhada, jak je vůbec možhá věda.

pod čarou
Karel Werner:

Horký a Beneš

J yddvat devadesát procent svých duševních sil a
V snad i svých schopností řadu let pouze na póráž-

ku lži, na neúnavné usvědčování i přesvědčování^ a na
potírání nemravné, nesmírné síly jednoho /osudného člo
věka, to není život, to je kletba. Právě ti, kteří den ze
dne potírají Beneše, často si uvědomil jí, jak rychle utí
kají léta.«

Nic nekarakterisuje lépe životní dílo dnešního pě-
tašedesátníka Karla Horkého, jako tento jeho vlastní
povzdech, kterým si ulehčil už v únoru roku 1930 ve
stati »Beneš a my«.

Denní tisk ocenil jubilanta\Horkého hlavně jako
spisovatele a básníka, jako literáta. Karel Horký byl
však především politický bojovník.’ A to politický bo
jovník velmi' ostrý, odpůrci obávaný, jenž svým for
mátem a postřehem snese srovnání s Viktorem Dykem,
s nímž byl také osobně spřátelen. Horký soustředil se
především na potírání pozlátkové osvobozenecké legen
dy. Mohl tak činit tím spíš, že jako zeť Díírichův velmi
dobře viděl do všech intrijt a do celé té špíny tak zvané
ho českého zahraničního odboje let 1914—18, jednak
sám byl za prvé světové války v cizině, zejména v Ame
rice a stal se tak přímým svědkem událostí, které vrhaly
divné světlo na umělou legendární a často draze zapla
cenou Svatozář pozdějších »osvoboditelů«.

A tak Karel Horký zná Masaryka a celou jeho
hradní kamarilu přes Čapky, Stránské, Peroutky, Pa-
tejdly a ostatní, ale zná především Beneše. A nesmaza
telnou zásluhou dnešního pětašedesát nika, kterou nešetře
ani jeho současné odmlčení, zůstane, že se Beneše nikdy

nebál, ani tenkrát, když byl Beneš na vrcholu své slávy

a moci. *
iPročíláme-li dnes Horkého politické články, musí

me se síklonit v obdivu nad jeho odvahou, statečností a
hlavně vytrvalostí. Čelit tehdejší mocenské přesile, to
znamenalo odsoudit sám sebe chudobě, dávat se denně
trhat kritikou, vláčet kalem pomluv, nadávek, opovrho

vání a nactiutrhání. Horký na příklad vydaval za bývalé
republiky vlastní politickou revui »Frontu«. Bývalá de

mokratická censura pronásledovala ho však tak dlouho,

až ho ubila, jakkoli se zuby nehty bránil. To bylo v
době, kdy hradní korteši a přisluhovači doslova tonuli

v penězích, jimiž je zahrnovala Benešova přízeň. V tom
to bodě podobá se osud Horkého osudu Skýpalovu.
Skýpala, bývalý šéfredaktor Českého Slova, odkopnut
hradem pro jeden jediný novoroční článek, založil si
protihradní revui »Atak«. Demokratická censura ho tak
dlouho štvala, tak dlouho mu dala zabavoval jeden ná
klad za druhým, až Skýpala hmotně zničen musil pře

stat list vydávat. S Horkého »Frontou« tomu bylo po
dobně, i když se Horký bránil mnohem houževnatěji

a déle. Není také čísla »Frbnty«, ve kterém by si Horký
nestěžoval na toto řádění demokratické censury. Není
čísla této revue, které by nebylo postiženo plochami
bílých míst. A také ve výběru Horkého politických
článků, které vyšly knižně jako »Výlety do politiky«,
najdeme každou chvíli v závorce poznámku: zabaveno
tolik a tolik řádek.

Zatím co my, ostatní protihradní novináři, jsme si

na toto řádění Benešových censorů časem zvykli a brali
jsme je už jako samozřejmost, Florký vždycky nesmírně
těžce snášel zásahy censorovy tužky. Sám o tom píše:

»Pravím, že konfiskaění praxe, prováděná v Česko
slovensku, je ojedinělým zjevem v celé Evropě, a mohu
říci, ž!e nedávno jsem se hanbil a nevěděl, co odpovědět,
když mne navštívil starý přítel ze Španěl a ptal se, co
znamenají ty veliké bílé skvrny v novinách, jež jsem
měl rozloženy na stole. Tvrdím dále, že systém, zesměš
nit protivníka, vyprovokovat tiskem jeho odpověď a dát
ji pak jednoduše sebrat censorem, znamená už víc než
suspendování demokracie, to již jest režim dokonalého
násilí.«

Tento Horkého povzdech dává nahlédnout jasněji
než cokoli jiného do zákulisí tak zvané svobody a demo
kracie za minulých Časů. Tady vidíte, v jakém ovzduší
musili pracovat ti, kdož se nebáli říkat pravdu tehdej
ším držitelům moci. A vytušíte z toho nejlépe, kolik
bylo potřeba osobní odvahy a mravní síly, jestliže ta
kový Horký nepodlehl a nedal se.

Jak mnohá z Horkého politických statí zní přímo
prorocky. Kolikrát volá Florký národ rozumu a varu-
je jej před Benešem, který vede stát a národ do záhuby.
Už v září 1926 varuje Masaryka. Diví se, jak Masaryk
může zavírat oči nad všeobecně známými amorálními
zjevy, jež vycházejí'z jeho nejtěsnější blízkosti, provo
kují už léta naši veřejnost a ohrožují stále klid našeho
politického vývoje. A na jiném místě praví doslova:
»Odpor proti Benešovi, jevící se nás tak živelně, ne-
vyvěrá ani tak z příčin politických jako z cítění mo
rálního. Methody jeho režimu nejsou mravné, jsou

to methody záludné, pletichářské, rozkladné, násilnické,
ba úkladné. Zůstává vždycky pravdou, že ve službách
své široce rozvětvené agendy zaměstnává nejratlěji buď
všeho schopné kreatúry, nebo lidi úplíiě bezvýznamné,
lehce přizpůsobitelné otrocké záiňslosti a ovládání.«
»Kam bychom došli, obnažujíce všechno to živé maso,
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sace. Od boje habsbursko-bavorského o českou korunu, 1740-<-42
přes Friedricha Velikého, ozvěny francouzské revoluce a napoleonského tažení sleduje Vajtauer vnější i vnitřní tvář českého
problému, od slov Vavákových přes Falackého a Havlíčka zachycuje krystalisaci cessivi, jak se jevila v tak mnohém ozá
ření a zrcadlení evropských světel. Tři etapy pojmu češství rozeznává aptor: bohemismus, romantisující zemský patriotismus,
jenž zůstavil svůj památník v Museu Regni Bohemiae, přes
měšťanské vlastenectví, zúžené na kult jazyka jako nositele
národní podstaty, datující se od čtyřicátých let minulého věku,
saturované však staršími ideami herderovskými a rousseauov-skými; přes extrémy a bludy, nutné však pochopení pravdy,
vede cesta ke třetímu pojetí národa, jehož biologická definice
nijak nevylučuje faktoru ideálního, duchovního, naopak, počítá
s ním jako s nezbytností. Zde je jádro evropské myšlenky: jed
nota v mnohosti — a to je i směrnice pro české příští.

Článek Česká politika po Mnichově od Oldřicha
Kuby zachycuje jako živé filmové pásmo nejvýznačnější události
našich ^vnitřních dějin od rozkladu »první« republiky na podzim
1938 až otevřeným obzorům činorodého dneška. Statisticky
fundované průřezy ministra Emanuela Moravec, Pět let
k u 1 turni práce, a doc. Václava Verunáče, Pět let so-ciálního hospodářství v Čechách a na Mora-
V ě, nejsou jistě pouhými statistikami, nýbrž velmi názorným
a srozumitelným výkladem toho. co lze ze statistik vyvodit —totiž svědectví života samého o životě. Vlněni poklesů a vze-.stupů není jenom mrtvou čarou v diagramu, ale mnohem více
záznamem rytmu a pulsu velkého těla národního. A tento život
tn je — dokumenty z oblasti duchovního tvoření i ekonomže-
kého budování vyvracejí i tu nejzlomyslnější či nejmalomysi-
nější skepsi o něm.

Zvláštní pozornosti zasluhuje článek Jana Nep. Pípoty
O Kuratoriu pro výchovu mládeže v Čechách
a na Moravě. S největší možnou objektivitou, při tom však
s účastenstvím spolupracovníka sděluje Pipota fakta o jedné
z nejj^^dších. při tom však nejnadanějších institucí v Protek
toráte. Necelé dvouletí existence Kuratoria přineslo již pozoru
hodné ovoce výsledků tělocvičných i duševně výchovných,
skvěle zdařilý Den mládeže a slibně se rozvíjející akce Umění
mládeži, to jsou jenom nejnápadněiší a nejzřetelnější úspěchy
této první opravdu celonárodní práce s mládeží. Hlouběji pod

^Tfimi leží však skutečnost duchovní přestavby nové generace —
a tím i celého národa zítřků, níž se dnes, uprostřed války,
kladou fundamenta.

Výklad této válce a poučení z ní z pera
Václava Kuneše knihu uzavírá. Vojáčky, bez frází, zato však
s množstvím dokladů a citací kreslí Kuneš obraz největšího
zápolení světových dějin a dospívá výsledkům optimistickým
pro F.vropu, Ríšl i svůj národ. —^Optimistickou a česky jadrnou
je ostatně celá tato knížka, jejíž dvě data v podtitulu zname
nají opravdu jubileum v plném smyslu toho slova — to jest
oslavu radostnou. Po bezradném zmatku minulosti jde přítom
nost, která hledí vstříc budoucím obzorům s důvěrou a klidem.
Tento optimismus je hodnotou, jež činí z knížky, určené jako
pramen pro příští věk, zároveň buditelku českého dneška.

Martin Jan V o ch o č

Češi a židovská otázka

Ať se nikdo nemýlí:, židovská otázka není pro nás vyřízenou
náležitostí. Židé sice zmizeli z veřejného života, z peněžnictví,
průmyslu, obchodu a kultnry. Nestalo se tak však naší, českou
zásluhou. Za io děkujeme jen pevné německé ruce, jež vytrhala
plevel všude tam, kde byl vidět. Ale dokud nebude objeveno a
zneškodněno všechno to, co Židi zde zaseli a po sobě zanechali,
dotud je židovská otázka pro český národ stále otevřepá, stále
aktuální, a její nezměrné, protože leckdy nepostihnuteľné ne
bezpečí bude stále ohrožovat klidný normální vývoj a stabili-
sovanou budoucnost českého národa. A tuto drobnou práci ne
bude za nás nikdo dělat, tu musíme vykonat sami, třebaže se
nám tomu dostane jistě dostatečné říšské pomoci.

Říšská protižidovská opatření jsou v podstatě velkorysá a
rámcová. Protiiidclvské zákony byly vlastně jen vyvrcholením
(a to naprosto samozřejmýha) oné obrovské výchovné a uvědo-
movací činnosti, úspěšně provedené, vlastně dokončené němec
kým nacionálním socialismem. Boj proti Židům v Ríši nikdy
nespočíval na nenávistí, nýbrž na vědeckém poznání. Nejlepší
němečtí myslitelé a učenci osvětlovali židovský problém se
všech hledisk a vytvořili rasovou nauku, zakotvenou na naprosto
neotřesitelných základech. Tato nauka poznenáhlu stala se
všeobecným duševním vlastnictvím celého německého národa,
takže stačilo po převzetí moci vyvodit z ní zákonné důsledky,
aby veškeré vnitřní židovské nebezpečí pro Ríši bylo rázem od
straněno.

U nás se mají věci docela jinak. Po dvacet let bývalé repu
bliky těšili se Židé u nás zcela mimořádné zákonné ochraně,
stále zdokonalované a utužované, která praktický úplně znemož
ňovala nejen boj proti Židům, ale i jakékoliv sebe opatrnější
vysvětlování podstaty židovského problému. Prosté označení
někoho za Žida, ba ^dokonce napsání tohoto slova s velkým Ž
stačilo v bývalé československé zemi »svobody« a demokracie

vyvolání bezohledné persekuce. která se nespokojovala s trest-
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ním stíháním, ale s cynickou mstivostí ničila existence podob
ných »provinileji«. Za dvacet let takové výchovy, za dvacet let
strachu před neohraničenou židovskou mocí a za dvacet let pro
pagandy ve školách, v divadle, ve filmu, v literatuře a v novi
nách, která všechno židovské vynášela, nekriticky velebila a
otrocky obdivovala, česká povaha se ovšem jednak zlomila, jed
nak zkroutila. Aby zde byl jakýsi pojistný ventil, který by
chránil před spontánním výbuchem mas, a který by také za
chovával klamné zdání »svobody« a demokracie. Židé sami čas
od času uváděli v život a financovali »protižidovská« hnutí a
»protižidovské« časopisy. Tyto podniky arci byly pod ňejpřís-
nější židovskou kontrolou. Židé určovali, jak má být »protižidov
ský boj« veden a samozřejmě nepřipustili ani jeden vážný (na
př. rasový) argument proti sobě. Byla to cynická židovská ko
medie na povrchní uchlácholení lidu, která židovskou otázku
ještě více zamlžovala a skutečné protižidovské tendence diskre
ditovala.

Ani v tak zv. druhé republice to nebylo lepší. Jen si vzpo
meňme na ty nechutné spory o tom, kdo je vlastně Židem. Zase
byly dlouhé židovské prsty při díle, jednak pomocí příbuzen
ských a společenských styků, jednak přímo pomocí peněz. Ještě
ani na začátku roku 1939 (!) nesměla se veřejně vyslovit samo
zřejmá pravda, že Židem je prostě každý Žid. Za to se vážně
Projednávaly návrhy o udělení »čestného arijství« těm Židům,
kteří byli některým českým pánům obzvláště milí. Dnes je to

smíchu, ale tehdy to bylo opravdu pláči.

Teprve v Protektorátu bylo možno s věcí poněkud hnout.
Když zčásti pominul strach před židovským pronásledováním,
objevilo se, že český lid Židy nenávidí. To byla reakce na útisk

utlačování, jehož se Židé na lidu zde dopouštěli. Přihlásila se
spousta občanů se stesky na Židy. Ty stesky (a vůbec všechna
tehd.y^ vyslovená obvinění), ačkoliv byly oprávněné, spočívaly
vesměs na osobních motivech. Lid žádal účtování se Židy jen
z úzkého zorného úseku, při čemž vlastní smysl židovské otázky
mu i nadále unikal.* Protone jednalo se tehdy o podchycení
vznikajícího hnutí a jeho posílení proti vlažným nebo dokonce
židomiiům. fňukajícím nad domněle tvrdým osudem Židů, ne
zbylo než protižidovský boj' vésti propagandisticky, populárně a
srozumitelně. To byla vlastně psychologická příprava pro mož
nost pozdějšího zevšeobecnění hlubší a problém vyčerpávající
rasové nauky. Bohužel, české vědecké kruhy nepřišly nám na
pomoc a halily se v mlčení, velmi výmluvné těm, kteří měli své
zájmy někde jinde než v bezelstné spolupráci s Říší a v pocti
vém uvědomování českého národa. Tak ulpělo vnitřní, du
chovní, české Y^Pořádání se s židovskou otázkou jaksi na po-
vrchu, což nezůstalo bez vlivu na další český vývoj a postoj
důležitým politickým otázkám. I když nyní politicky zdánlivé
držíme krok se současným děním, chybí nám určitá průprava,
kterou jsme přeskočili. Správné chápání dneška velmi mnoho
předpokládá v našich nitrech. Skutečnosti kolem nás hovoří

nám sice logickou a nedvojznačnou řečí, ale tu řeč musíme
napřed znát. chceme-li jejínfti smyslu dokonale porozumět. A
hlavním z těchto předpokladů je ovládání všech složek židovské
otázky. V ní je klíč pochopení dneška v celé jeho zdánlivě
nepřehledné složitosti.

tomu ovšem nestačí protižidovský postoj, opírající se o ne
určitou nenávist, která vyvěrá z nějakého nepříjemného osob
ního zážitku se Židy. Není potřebí Židy nenávidět, ale je bez-
podmípečně nutno je znát. Jejich nebezpečnost, odůvodňující
nejostřejši preventivní zákroky proti nim. nespočívá tom, co
nekalého udělali jednotlivci, nýbrž tkví v tom, co dělali, dělají
a chtějí dělat se všemi národy, s celým světem, se vším, co se
jim dostane kdy do rukou. Již z toho je zřeimo. že zde se otvírá
široké pole působnosti (a vlastně největší pvinnpsti) nejen pro
pagandě, ale historikovi, národohospodáři, sociologovi, filosofovi,
biologu, krátce celé vědě. Židovský problém je příliš obsáhlý,
než aby bylo lze jej zvládnout jinak, než plánovanou speciafli-
sací a intensivní spoluprací všech. Snad by bylo na čase uva
žovat o zřízení českého ústavu pro výzkum židovské otázky, aby
veškerá práce, konaná v tomto směru dosud roztříštěně, byla
vědecky usměrněna a postavena na základnu nepostrádající
mravní autority příslušných vědeckých pracovníků a myslitelů
českého národa. Výsledky by jistě pomohly Vytvořit tu nej
schůdnější cestu českému proniknutí problematiky a dějin-
ného smyslu současného světového zápolení, a tím bezezbyt-
kovému splnění těch úkolů, které světový vývoj určil českému
národu v rámci Itíše a příštího evropského společenství.

Musíme vítat všechny počiny, jimiž se v ujasňování židovské
otázky odbourávají české neznalosti a omyly, a vyplňují díry v

Prítomnosti

šéfredaktor Dr.EMANUELVAJTAUER
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Vyrá iji:
umělá
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faraaoestioké Ch—»ifcáiie,
twtarwárač it^icwáJai pňpravtfy,
chemickyčistí seti keva,
kyselinu sirovou tectm4

amoniak a čpavok,
kliky a lepidla,
zinkovoubětoku zn. „SPHINX,
ochranné nátěry proti rzi zn. SU80X,
ochranné nátěry proti «tmi za. SU80N-P,
ysel inovz«tornétmely,
extrakce olejů,
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Stratégové u piva vedi

všedmo lépe - z-rovna jako pacienti,

kteří lékaři předpisují, jak a čím má

léčit. Jsou. právě tak směšní.

léčivy TROPON správně hoepod-aflt
příkaz änetkal
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— nejlépe přes noc —

v Claraxu. Výsledek pre

kvapí: Clarax ušetrí nejen

mnoho mydlového

prášku, nýbrž i praní

ulehčía usnadní práci.

CLARAX
OD

SCHICHTA
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í:

CHCEMEZISKAT
TITULPRŮKOPNÍKŮ
v moderní službě provozu. Proto se
tak snažíme, dodávat nejenom
běžné, ale i speciální technické
potřeby, na kterých závisí nerušený
chod celého Vašeho podniku, továr
ny, dílny. Spojte se s námi! Napište
nám! Volejte číslo 288-09, 29Q-?9

velkoobchod š technickými potřetíámf

PRAHA II, ŘEZNICKÁ 0

Armády postačí

troška jen
—

obuv se leskne i třetí den!
-

Armada ošetří současně kůži
nejlépe a uchová obuv dlouho
v dobrém stavu. Kdybyste ji
někdy okamžitě neobdrželi,
mějte strpení, později ji obdr
žíte opět v dostatečném
množství.

.
osvědčenápasta na obuv
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