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Emanuel Moravec:
Do nové

-

^

budoucnosti?

Q uchou vědu střídá v pravé hodině zelený strom
O poznání. Situace se nyní mění každou hodinu,
ale vždy stejným směrem se kupí události, jež za se
bou následují. Až toto číslo se ocitne v rukou čtená
řových, snad se setká s výčitkou, proč jsem psal o
tom, co předeběhly zatím události.
V těchto dnech na středním Labi se patrně mezi
Drážďany a Magdeburkem setkaly na několika mís
tech předvoje americké se sovětskými. Obě strany
dělí z valné části řeka. Berlín je obklíčen. Jako teri
toriální celek s určitou hloubkou jeví se jižní část
Říše, jejímž předsunutým bastionem jsou obě české
země ze tří stran nepřítelem obklíčené.Velká část těž
kého říšského průmyslu je ztracena. Komunikacejsou
nepřítelem ze vzduchu nepřetržitě napadány. Snad
není na německém neobsazenémúzemí mimo Protek
torát jediné město nebo městečko celé. Je to hrdin
ský boj giganta, jenž opřen o alpské hřebeny, rozdává
rány do všech stran. Krev z něho crčí, ale zrak je
pevný a čelo stále schýlené útoku.
Evropa! Nikdy nám nebylo toto slovo tak dra
hé. Evropa, matka třiceti národů, odchovaných
klasickou kulturou helénsko-římskoua jejich nástupkyní: kulturou křesťanství římsko-cařihradského. Co
je na západ (americká civilisace), představuje něko
likrát slitý obchodníodvar, a co je na východ (bolše
vický svaz) je odpadkem několikrát prohozeným
drobným sítem nenávisti.
Tyto dny na Labi se Evropa dělí.Při tomto hroz
ném aktu tuhne nám krev v žilách. Neevropský vý
chod si podává ruku s neevropským západem upro
střed Evropy rozetnuté ve dví. Marná jsou všechna
kdyby. Říše prý měla dělat jinou evropskou politiku.
Ona měla jinou evropskou politiku také dělat Společ
nost národů. Evropa je problém celého století. Co se
v dvacátých letech tohoto století nedalo uskutečnit
ženevskýmžvaněním, to se nepodařilo ve čtyřicátých
letech ani Říši mečem. Vše nasvědčuje tomu, že v le
tech šedesátých sjednotí Evropu společná
bo
lest. Nechci být visionářem. Ale bída, do které se
zvolna sesouvají všechny evropské národy, bude ne
vyslovitelná. Přelidněnou Evropu cestou Této války
postihla přímo biologickákatastrofa ve formě kapitalisticko-bolševického„osvobození“,za něž se nebude
platit daň v penězích, jak tomu bylo po první válce
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světové, nýbrž miliony, desítkami milionů životů.
je prostě na jeden čtvereční
Evropanů
příliš
mnoho! Nejhustěji obydlený«
kilometr
mi evropskýmizeměmijsou Belgie a náš Protektorát,
O belgickém hladu už něco jsme se doslechli.Ceskýj
hlad teprve přijde.
Velkoněmecká říše podobá se těžkému korábu,
němuž jsou připoutány větší nebo menší loďky
ostatních evropských národů přepevnými lany. Na
mnohých z těch lodiček se křepčilo, když od západu
a od východu německý černý koráb byl napaden ne
přítelem. Čím více bylo v německé lodi děr, tím více
se stupňovala radost zaslepených. Zapomínali, že v
okamžiku, kdy zachmuřená německá loď zmizí pod
hladinou, uhodí také posledníhodinka lodičekvětších
a menších. Nebude dost pádné sekyry, která by pře
ťala lana, jež poutají tyto skořápky německémuko
rábu. Vše půjde ke dnu! To cítí dnes podvědomě
také normální český člověk.Není třeba, abychom mi
lovali železnou traversu, která drží v povětří naše
schodiště. Pošetilé by však bylo, kdybychom tuto
traversu hleděli vydlabat jen proto, že se nám nelíbí
její profil. Velkoněmeckáříše tvořila traversu Evro
py, podpírajícíschodiště její společné (evropské) věci.
S ulicí a slintající nenávistí nelze diskutovat. Ale
minou roky poroby „osvoboditelů“.Budou jiné, neče
kané a kruté zkušenosti. Bolest zjemní ducha, po
vznese národy. Turci ani Tataři věčně nevládli.A jaké
to Vylyříše. Přijde doba, kdy Evropa se zbaví „osvo
boditelů“, jako se zbavila Turků a Tatarů. Kdy to
bude, závisí na obnovení životní síly zotročených ev
ropských národů.
Do nového života něco přát Evropě není lehké.
Co můžeme přát člověku, který se z vlastního čistého
domku má přestěhovat do obecní pastoušky. Přísloví
mluví o odříkaném chlebu, kterého bývá největší kus.
Německý chléb byl režný. Pravý komisárek. Ale do
vedl zaplašit hlad těch, kteří toužili po dortech vy
sněných, ale nemožnýchsvobod. Zítřek naučí Evropa
ny evropské realitě. Přestane se fantasírovat. Němec
ký komisárek zamění totiž sovětská placka z plev.
Ale kdo chce kam, pomozmemu tam, řekl by pan
Netrpělivý. My, kteří vidíme, kam se události sesou
vají, nemůžeme přihlížet. V poslední chvíli varujeme.
Nemyslete, že tento hlas je marný. Rok od roku bude
silněji znít, až se stane hlasem polnice archanděla,
která probudí tento lid opravdové evropské revo
luci, v níž jako rodní bratři půjdou Němci vedle Ce«
chů — dva nejkultumější národy světa.
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Prítomnosti
soud

na

dějin

Ever:
Rooseveltovo

dědictví

"D oosevelt je mrtev. Není pochyby, že nebýt RoosevelX\
ta, nebylo by nikdy došlo této druhé světové válce,
jež se vyvinula v katastrofu Evropy. On a židovskoplutokratické dolary za ním to byli, kteří mařili každý pokus,
aby se dohodou vyřešily evropské nesnáze, kterých nebylo
ovšem málo. Začalo to pověstnou chicagskou řečí o ka
ranténě pro určité státy, které neholdují demokracii, a
pokračovalo to hrozbou Anglii po Mnichově, podněcová
neústupnosti, veštváním Anglie a Francie
ním Polska
do války a nakonec nepřirozeným spojenectvím dolaro
vého imperialismu s komunistickým fanatismem Sovětů.
Rooseveltova Amerika se stala hlaviíí zbrojovkou pro
státy válčící proti Evropě a Roosevelt se viděl už v čele
světa, jakmile skončí tato válka.
Bylo řečeno, že nynější války se vedou proto, že lidé
příliš čtou' dějiny (Nietzsche). Ŕolik už jsme slyšeli histo
rických přirovnání za těch pět let! Ani Roosevelt, jinak
svou podstatou finanční spekulant, a dalek jakékoli ideo
logie, nevyhnul se této slabůstce. On sám a lidé kolem
něho nejčastěji jeho úlohu srovnávali s rolí císaře Justiniana, budovatele Hagie Sofie v Byzanci. Tak jako Jus
tinian znovu obnovil jednotu římského imperia tím, že
zničil germánské státy, na které se západní polovina říše
byla dávno předtím rozpadla, tak Rooseveltovi je prý
souzeno, aby obnovil jednotu světa porážkou těch států,
které se vymkly anglo-americkému hospodářskému a tím
i politickému impériu.
Nomen je omen. Jméno ztělesňuje osud. Obdoba
Roosevelta s Justinianem je opravdu značná. A je také
pro osud světa velmi poučná.
Justinian neměl vážného důvodu, aby se pustil do
čtvrtstoleté války s germánskými státy. Jak Vandalové
severní Africe, tak Wisigoti ve Španělsku a Ostrogti
římskému impériu zásadně nepřá
V Itálii nechovali se
telsky. Byli naopak dychtiví všech pokroků římské civilisace a velmi si vážili přátelství Římanů a Byzantinců.
Hlavní příčinou války byla Justinianova ctižádostivost.
Ji rozdmychovala v něm Theodora, dívka z ulice, která
Se stala císařovnou a jako císařovna přemrštěným puriitánstvím a velkými činy politickými chtěla zahladit
skvrny své minulosti. Nejprve bylo zničeno v severní
'Africe království Vandalů. Z vandalské Sicilie byl pak
Ekok do Ostrogotské Italie. Vznikla z toho dvacetiletá vy
hlazovací válka s mnoha skvělými a heroickými episodami, jako bylo na př. technicky ve starém věku nejobdivu
hodnější obléhání Ríma Witigem nebo zázračná téměř
obnova ostrogotské obrany, když v čelo národa téměř
přemoženého se postaví velký vojevůdce Totila a dobude
na Byzanci celé Italie, pak invase Italie »největší armá
dou starověku«, složenou ze všech národů v žoldu Byzan
ce, léta znamenitých ústupových bojů, hrdinná smrt Totilova před Ravennou, kde pozoruhodným manévrováním
na koni před vojsky se snaží získat čas, aby dorazila oče
kávaná posila, bitva Tejova na svahu Vesuvu, boje Gotů
nezřídka do posledního člověka a mnoho jiných scén,
hodných pěvce Niebelungů. Úžasné hrdinství Gotů nako
nec přece jen jejich osud nezadrží. Zbytky jsou jako za
jatci deportováni na východ, odkud se nikdy nevrátí.
Justinian triumfuje, neboť současně se mu podaří za
chytit se i na poloostrově Pyrenejském. Ale bylo moudré
to, co učinil? Bylo to něco víc než triumf osobní, byl to
také triumf historický?
A právě to nelze říci. Chvilkové vítězství Justinianovo se ukázalo velkou porážkou Byzance samé. Imperium
«2 —
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se vyčerpalo tak, že za tři roky po smrti Justiniana slabé
jinak hloučky divokých Langobardů začaly se zmocňovat
Italie. Když se potom z východu zvedly vlny Avarů, že
noucí před sebou zotročené Slovany a když pak z pouště
arabské vyvstala veliká smršť mohamedánská, nebylo tu
vojenské síly, která by tyto bouře východu zadržela. His
torikové dnes se shodují v tom, že kdyby Justinian nebyl
zničil říši Vandalů v severní Africe a Ostrogotů v Itálii
a nebyl oslabil moc Wisigotů ve Španělsku, nebyli by
Avarové a Arabové nikdy stlačili Byzanc na malý prostor
na Balkáně a v Malé Asii. Germánské vojenské státy byly
by zůstaly nezdolnou hrází přívalu ze stepi a pouště a
římská civilisace nebyla by nikdy na tak dlouhá století
v Evropě přerušena. »Dílo Justinianovo se ukázalo velmi
brzy jako zpátečnické a proto neblahé. Znamenalo
práci
smyslu
proti
dějin.
Není možno jít bez
trestně proti duchu času«, charakterisuje dílo Justiniano
vo na př. přední francouzský vědec Ferdinand Lot (Les
invasions germaniques).
A právě tentýž historický protismysl provedla i Roo
seveltova ctižádost po světovládě. Na Západě samém se
to už začíná cítit. Anglický časopis New Leader charak
terisuje na př. nesmyslnost anglo-americké politiky těmi
to slovy: »Koho bohové chtějí zničit, na toho sešlou na
před šílenství.« Na všech konferencích tří spojeneckých
mocností, zvláště v Jaltě, se bohové hněvali a vyvíjeli
neobyčejně úspěšnou činnost. Ukazuje to přání spojenců,
diktovati »vansittartský superversailleský mír«. Nebylo
by potom »politikou šílenců« zničeno jenom Německo, ta
to páteř Evropy, nýbrž z celé Evropy by udělali jediný
nesmírný brloh bídy, jehož obyvatelé by klesli na úroveň
čínských kuliů. A známý vojenský odborník listu »Times«
kapitán Cyrill Falls mluví o trestu dějin, který postihne
ty národy, které dnes ničí Evropu. Obnovení Evropy bude
možno jen nucenými pracemi, takže »svoboda«, za kterou
prý Anglie bojuje, bude ztracena po celé generace, ne-li
úplně mrtva. »Civilisace se (podle Fallse) nebezpečně při
blížila
bodu, kdy začíná ničit sama sebe.« A anglický
Weekly Review se ptá starostlivě, jestli při ničení Ně
mecka se nepřehlédlo, že Moskva je soupeřem daleko ne
bezpečnějším.
Prozíravé hlavy na Západě začínají tedy už dnes na
hlížet, co jednou potvrdí dějiny, že to, co Západ dělá, dělá
proti duchu času. Že chce násilím vrátit vývoj o staletí na
zpět a poněvadž to není možné, přivádí jen na svět kata
strofu. Zničení Německa znamenalo by zničení jediné
hráze, která tu stojí proti všem živlům, které jako kdysi
Avarové a Mohamedáni se chystají zaplavit celou oblast
civilisace evropské. Moderní Justinian, Roosevelt, jim
nechtě razil cestu.
Rooseveltovo dědictví je neblahé pro Evropu, ale je
svými důsledky neblahé i pro Anglo-Američany. Anglie a
Amerika jen proto se mohly v klidu po staletí oddávat
hospodářské činnosti, že tu v Evropě byla vojenská hráz,
která je chránila před dravými živly ze stepí a pouští.
Kdo převezme roli Německa a bývalého Rakousko-Uherska? Francie? Ta je příliš slabá biologicky, aby mohla se
svými 40 miliony obyvatel se úspěšně postavit proti 200
milionům, hrozícím zaplavit Evropu z Ruska. A ta je pří
liš sociálně slabá, než aby mohla odolat rozvratné čin
nosti bolševiků, kteří zevnitř podchycují pro sebe kolo
niální národy francouzské a staví zbolševisované dělníky
proti každé vládě, která by se bolševismu chtěla postavit
na odpor.
Buď budou muset Anglo-Američané sami nyní ozbro
jit se až po zuby a zavésti u sebe staletou éru militaris
mu — tolik Evropě vyčítaného z nepochopení pravého
stavu věcí — nebo nedá Nemesis na sebe dlouho čekat. A
Anglo-Američané sotva sami stačí zastavit lavinu. Justi
nianovo dílo bylo odsouzeno! Rooseveltovo půjde teprve
na soud dějin. A soud bude strašlivýl

Přflmnost^
Benešovy

rozpory

elc:
Soustava

a

lidé

v

politice

"|yr omenský byl velikým pedagogem, ale jakmile
J\» začal se pouštět do praktické politiky, ztroskotal
proto, poněvádž politické ideály chtěl uskutečňovat ideál
ními lidmi. Proto pán ze Žerotína v třicetileté válce dělal
mnohem úspěšnější českou politiku než Komenský, i když
se mu za to dostávalo všech možných nepěkných přídom
ků od zaslepených fanatiků. Historie dala za pravdu Žerotínovi, který zůstal ve vlasti. Komenského, který zašel
v emigraci, nemohla umístit mezi české státníky. Být fa
natikem politických ideálů je krásná, ba někdy i ušlech
tilá věc, ale lidé jsou lidmi, národové národy a boj o ský
vu klene se nad nimi jako bouřná obloha. Ne pouze slo
vem živ je člověk. Takové i jiné myšlenky se nám stří
dají při listování knihou Edvarda Beneše: »Demokracie
dnes a zítra«. Mezi každou theorií a praxí zeje hluboká
strž, kterou dovede překlenout jediné smysl pro realitu
současných poměrů, ať už jde o pěstování tabáku nebo
výrobu vlásenek.
Kdyby někdo se dal do výroby těch nej dokonalejších
dostavníků nebo brkových per, musil by zkrachovat, po
něvadž dnes už nikdo o dostavníky a brková pera nestojí.
Podobné je to s překonanými politickými soustavami,
mezi něž náleží několik soustav z minulosti a přítomnosti,
jež se honosí názvem »demokratické«. Je totiž podstatný
rozdíl mezi demokratismem a politickými soustavami, jež
o sobě tvrdí, že jsou demokratické, podobně jako je pod
statný rozdíl mezi křesťanstvím Písma a křesťanskými
církvemi. Beneš v roce 1930 přednášel na chicagské
universitě o demokracii. Tyto přednášky shrnul v knihu
této válce. Po ruce
a doplnil je statěmi, jež se vážou
máme vydání švýcarské z roku 1944.
»Demokracie
dnes a zítra«
přehledem
kniha
má
být
vývoje demokra
Benešova
tické myšlenky až do našich dnů a současně návodem,
jak má vlastně ta pravá demokracie v budoucnu vyhlížet.
Beneš nedosti zřetelně podtrhuje, že liberalistická měšťácká demokracie nemohla se vypořádat se sociálními
problémy, jež přinesl si do vínku »čtvrtý stav« dělníků to
várních a zemědělských. Na počátku XX. století začala se
theoreticky řešit otázka, jakým způsobem by se nejsnad
něji politická liberální a kapitalistická demokracie pře
měnila v hospodářskou a sociální soustavu demokratic
kou. Tuto úlohu mohl převzít jedině stát, který by okle
stil práva buržoasního kapitalismu a rozšířil sociální a
hospodářská práva »čtvrtého stavu«. Aby se to úspěšně v
krátké době uskutečnilo, bylo třeba omezit politická
práva liberalistickou demokracií uplatňovaná ve pro
spěch plutokracie, i když šlo při tom o tajné a rovné hla
sovací právo.
,
Beneš není s dnešni liberalistickou demokracií spo
kojen. Tvrdí, že tato demokracie musí se reformovat,
nemá-li být úplně zdolána fašismem, nacionálním socialis
mem a komunismem. Nemůžeme se zde podrobně za
bývat jeho rozborem politických soustav, kde z pocho
pitelných důvodů stále ještě vychvaluje demokracii ame
rickou, a bolševismus, kde jen může, jako diktaturu omlouvá. Zato na hacionálním socialismu nenalézá po
malu jedné poctivé nitě. Fašismus a nacionálni socialis
mus musí být vyroceny. To je jeho heslo. Co po nich
přijde, to Beneš prozrazuje na str. 67, kde praví, že zví
tězí buď nakonec komunismus, anebo demokracie' ale
tato jen tehdy, podaří-li se jí radikálně vyřešit hospodář
ské a sociální otázky. Podaří-li se jí? Nestune-li se tak,
pak jediným pánem světa bude komunismus i dle Beneše.
Benešova

Ve velmi obsáhlé části knihy se zabývá Beneš pádem
demokracií v Evropě. Podle Beneše většina malých
středoevropských národů byla pro demokracii špatně při
pravena. Vládl tu analfabetismus skutečný i politický.
V některých státech zůstala stará nedemokratická byro
kracie, šlechta, armáda. Zánik poválečných demokracií
v Evropě zavinili podle Beneše ve starých západoevrop
ských státech ti, kteří nedbali potřeb světa, nýbrž pouze
vlastního dobra. Staré demokracie mnoho zavinily tvrdí
Beneš nakonec. Tu se obrací hlavně proti Anglii. - Vedle
starých demokracií o zánik poválečných evropských de
mokracií se zasloužil podle Beneše .také komunismus.
Upozorňuje, že komunismus ve svých bojových metodách!
se kryl s fašismem. Tak na příklad společně potíraly
prvých letech po světové válce mírové smlouvy a Společ
nost národů. »Autoritativní režimy socialisovaly právě
tak jako komunismus,« tvrdí Beneš přehnaně na str. 98.
»Když demokratické vlády a parlament dospěly
něja
kému rozhodnutí, šlo pravidelně o nemastný, neslaný,
kompromis, který nikoho neuspokojil. V nejlepším pří
padě respektoval zájmy jednotlivých skupin stran, ale
ne zájem státu a širokých mas národa«. Zde Beneše ani
nepoznáváme. Dalším citelným nedostatkem starých de
mokracií podle Beneše je jejich vedoucí vrstva: »Často
jsou pohlaváři demokracie v práci pohodlní, více ještě
podléhají denní rutině. Odcizují se masám a okolí, jsou
staří a s nimi je starým i režim.« .Zní to, jako kdyby to
opsal z »Mein Kampf«. Za veliké aktivum pokládá Beneš
u totalitních soustav, že do boje proti demokracii dostaly
mládež na svou stranu.
Benešova

demokracie
nová
ným fašismem

přešupače-

Staré demokracie i podle Beneše nestojí za nic.
Mladé zašly na egoismus starých. Byly zaměněny totalit
ními soustavami, které ovšem nutno zničit. Beneš je zde
stejně tvrdý jako Židé. Ač mezi komunismem a fašismem
dělá pomalu sociální rovnítko (což zdaleka neodpovídá
pravdě), přec je pro nej drastičtější opatření proti fa
šismu a nacionálnímu socialismu. Sám je individualista,
ale: »Fašismus, nacionálni socialismus a komunismus jsou
Idea
ve svých základních thesích protiindividualistické.
sociálního kolektivismu je u nich na prvém místě.« Místy
mu Však pero ujelo: fašistický stát zastupuje novou
organisaci národa v její plnosti a skutečnosti a pone
chává individuu dostatek prostoru pro individuální čin
nost ve své identifikaci se státem, národem a stranou.
Odpírá mu přebytečné a škodlivé svobody, ale ty pod
statné mu ponechává.« Proč je tedy ten fašismus tak zlý,
když to individuum tak rozumně vychovává? Kamenem
A pro tu se musí dítě vylé
úrazu jerasovátheorie.
vat s vaničkou. Židům je nacionálni socialismus nepřija
telný a proto musí se světa. Proto proti němu Beneš lo
mozí navenek, ale uvnitř jej uznává skrytě za jedinou for
mu, kterou se dá zreformovat stará tetelící se demokracie.
Komunismus uznává podle Beneše jako nacionálni
socialismus boj o život jako jeden ze základních principů
lidského vývoje. Třídní boj místo boje jednotlivců a ná
rodů. Ale komunismus je prý jen dočasnou diktaturou
a v tom je prý podle Beneše podstatný rozdíl mezi komu
nismem a fašismem. Opakuje pohádku o beztřídní spo
lečnosti, která na svátého Dyndy umožní zřízení demo
kracie mezi komunisty. Zde je Beneš malým podvoddemokracii vyššího řádu hlásá
níčkem, poněvadž vývoj
právě nacionálni socialismus. Jakmile celý národ se stane
uvolní se přirozené zajišťovací
nacionálně-socialistický,
opatření proti reakci, jež vyžaduje ostatně každá revo
luce, chce-li zůstat při životě.
Nejzajímavější je, co říká o příští Evropě. Když to
psal, válka začínala, nebylo ovšem ještě konferencí teheránské a jaltské, kde byla Evropa rozdělena jako
roucho Kristovo. Na str. 233 čteme: »Evropští národové
jsou unaveni současným mezinárodním chaosem v mezi-
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národních vztazích. Oni se nakonec vzepřou proti tomu,
aby Evropa každých deset nebo dvacet let žila ve světové
válce. Jakýsi druh spojených států evropských bude na
konec snad jediným vyřešením, které zachrání Evropu
před konečnou a úplnou zkázou.« Kdo však dnes Evropu
demoluje? Kdo ji ruinuje, kdo ji trhá na kusy? Jsou to
právě ony neschopné, přestárlé západní demokracie za
svěcené zkáze a s nimi bolševismus, který doufá být je
jich dědicem.
Kniha byla věnována demokracii. Jak tedy má příští
ideální demokracie vyhlížet? Podle Beneše musí se stará
demokracie značně »fašisovat«. Na str. 266 říká, že po
této válce zůstanou v platnosti i v Říši obsazených úze
mích některá kolektivistická nacionálně-socialistická
opatření. Einanční hospodářství se v příští demokracii
podle Beneše přizpůsobí formám sovětským a formám
platným v totalitárních státech. »Měna nebude, jak se
zdá, spočívat na zlatu, nýbrž na práci jednotlivce a auto
ritě státní« (str. 267). Kde tohle Beneš vzal, známe velmi
dobře. X)ále se má velikému převychování podvrhnout
demokratická byrokracie.
My se ptáme, proč se vede tato válka, když Beneš na str.
281 prohlašuje: »Není sporu, že demokracie budoucna ve
velmi značné míře převezme, co dnes jinými soustavami
vládními (fašismem, nacionálním socialismem a komu
nismem) bylo uznáno a uskutečněno. To znamená roz
šíření moci státu, který v budoucnu více bude zasahovat
do individuální svobody než v klasické době demokracie
předválečné.«
Fašismus a nacionálni socialismus budou tedy pře
vzaty demokracií zítřka, ale jejich zakladatelé a státy,
kde se autoritativní státní soustavy osvědčily, musí zajít.
Adolf Hitler s Benito Mussolinim mají zmizet a jejich
státy zaniknout, ale hitlerismus a mussolinismus zůstanou,
poněvadž je z valné části chce demokrat Éeneš vykrást.
Nesmí se to však jmenovat fašismus nebo nacionálni
socialismus. Beneš pro tento demokratický novofašismus
vymyslil název »hospodářská a sociální demokracie«.
Bude-li se však kapitalistická demokracie fašisovat, ne
otupí se tím .protivy mezi demokracií a komunismem, jak
Beneš doufá. Naopak vzrostou. Evropa touto cestou půjde
do třetí světové války.
,
Beneš nechce obnovit starou demokracii ani její ne
povedené děcko v podobě poválečné demokracie čechoslovácké. Kdyby mu to bolševici dovolili, ponechal by
velmi mnoho z hospodářského a sociálního, co tu Říše a
pražská vláda zavedly. Zřídil by parlament s omezeným
právem hlasovacím, s omezeným počtem stran a s ome
zenými možnostmi být volen jinak, než to potřebuje stát.
Tento jeho plán demokratického fašismu zatím dávno
padl. Moskva mu ho nikdy neschválí. Ne od fašismu a
nacionálního socialismu, nýbrž od komunismu bude musit
brát, nejen co by se mu líbilo, nýbrž vše, jak platí v lostatních částech sovětské unie.
Beneš chtěl fašisovat poválečnou demokracii u nás
krátce před tím, než byl zvolen presidentem. Tehdy
tomu říkal »demokracie řádu a činu«. Ale to mu
zatrhli naši páni pováleční demokraté z »pětky« a pohro
zili mu, že ho nezvolí presidentem. Tentokrát mu to opět
zatrhl Stalin, který mu pohrozil, že ho pak nebude jako
presidenta potřebovat. Má ten Beneš osud. Ale není to nic
mimořádně prosmoleného, jak by se na prvý pohled zdá
lo. Politický theoretik zřídka kdy byl velikým státníkem.
Největší státníci zanechali po sobě méně politických knih
a více politických činů. Beneš byl a zůstane knižním poli
tickým visionářem, jehož nezkrotná ctižádost žene do
bezúspěšné a ztracené politické aktivity.
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V a j t au er:

Jaký socialismus?
arxisíé jsou přesvědčeni, že socialismus přijde po
kapitalismu jako syn po otci. Socialismus podle nich
kapitalismu. A dědicem, který musí .přijít,
je dědicem
ať se chce nebo nechce. tomu je tu několik železných zá
konů hospodářského vývoje, které pracují jako neodbytný
osud. Engels ve spise o rodině formuluje po heglovsku vý
voj takto: Na počátku byl prvotní komunismus, ten ve svém
lůně zrodil svou negaci, soukromé vlastnictví, a z tohoto
vzniká třetí, konečný článek vývoje: překonání soukromé
ho vlastnictví moderním komunismem. Marx v měřítku
kratším jei opět formuluje protiklady: kapitalismus zrodil
ze sebe svou vlastní negaci, kterým je proletariát, a ten pře
stane být proletariátem, až z důvodů sebezáchovy převezme
výrobní prostředky z rukou kapitalismu do svých vlastni ch.
Křesťanství — a iaké Řekové podle Hesioda - věřili
v ráj prvotní. Socialisté věří v ráj příští. Saint Simon řekl to
za ostatní : „Obrazotvornost básníků umístila zlatý věk do
kolébky lidské rasy, do nevědomosti a hrubosti dávných
dob. Bylo by bývalo lépe přeložiíi do té doby věk železný.
Zlatý věk lidstva není za námi, ten teprve přijde a najde
me jej v dokonalém sociálním řádě. Naši otcové jej ne
viděli. Naše děti jej jednoho dne uzří. Je naší povinností
připravovati cestu
němu."
Ale v tom je právě jedna ze základních chyb socialistic
kého pohledu na dějiny. Socialismus není dědioem ani rá
jem Adama proletáře v budoucnu. Socialismus je rubem téže
medaile, jejímž lícem je kapitalismus. Medaile pak není nic
jiného, než strojové průmyslové hospodářství, industrialisUžíváme slova kapitalismus jakožto pojmu totožného
siví na podkladě
soukromé
s pojmem hospodář
ho vlastnictví
a nikoli ve vykřičeném významu slova,
označujícího výstřelky bursovní, vydřidušské a otrokářské
vlády peněz. Kapitalismus, t. j. hospodářství na podkladě
soukromého vlastnictví není v průmyslové epoše ani o den
starší než socialismus.
Když v druhé polovině 18. století nastala v Anglii tak
zvaná průmyslová revoluce, nastala tím docela nová etapa
lidstva. Dosavadní hospodářská základna lidstva se změ
nila: do té doby spočívala na ruční selské a řemeslné vý
robě. Nyní přistoupil nový prvek: stroj. Robot, hltající
v mnohonásobném množství suroviny a chrlící hotové vý
robky.
lomu brzy se druží nová hnací síla, pára, která,
umožní, aby dílny byly odpoutány od hnací síly venkov
ských potoků a soustředěny ve městech. Města následkem
toho rostou jako houby po dešti, ruční přadláci a tkalci ne
jsou schopni konkurence, stěhují se do měst a stávají se
v továrnách .dělníky.
Zakladatelé továren žádají volnou ruku ve všem, co
dělají. Jejich filosofie je vyjádřena názorem, že jen ten
všeobecnému blahobytu, ve kterém každý
systém vede
jednotlivec jedná podle svého vlastního zájmu. Nepohltí
ale jeden egoista druhého? Nikoli. Tento svět je moudrou
harmonií cájmů, které se vždy vyváží tak, že z toho vznik
ne „dobro největšího počtu lidí". Ale co s bídou, která při
tom se objevuje? Bída, toť jen přechodný stav u těch, kteří
jsou silní: ti z ní najdou východisko. Ale ti, kteří jsou slabí,
ti nechť zahynou. To je přírodní zákon. Bída je profylaksí
lidské společnosti, jako je hlad regulátorem mezi zvířaty.
Když na příklad některý rok se rozmnoží mnoho myší, pohynou nakonec z nedostatku žrádla. Hlad zjednal opět rov
nováhu. Me společnosti lidské-to není jinak. Taková je fi
losofie těch, kteří jsou na břehu blahobytu. Filosofie tato
je vyznačena jmény Bentham, Adam Smith, Malthus, ale
Newtonovým zákonům harmonie
svými kořeny sahá až
světa, založené na síle přitažlivosti.

PíítmnosL^
Naprali lomu li,*Měří jsou převratem zatlačeni do sli
nu, smýšlejí jinak. Jiné smýšlení mají hlavně li, kleíí novým
vývojem jsou posíiženi. Jsou lo především Ikalcr a přadláci
dříve samostatní. Znovu a znovu dochází ke vzpourám proti
strojům. Rozbíječi strojů, známí pod jménem luddistů, chtějí
obrátit prostě kolo vývoje nazpět
rukodělnému řemeslu.
I chartislé, kteří v letech třicátých a čtyřicátých vedou první
velký „třídní boj", jsou zamořeni tímto steskem po. starých
poměrech a zabočí nakonec vlivem irských vedoucích do
požadavků, aby se dělníkům dala nazpět půda, velkostat
káři jim odňatá. Je to únik do minulosti a proto jejich akce
se ztrácí v písku neúspěchu.
Skutečný socialismus začíná tam, kde se postižená část
lidské společnosti staví kladně
nové revoluci výrobní.
Socialismus přijímá strojovou výrobu za svou. Vidí ve stro
jích velkou budoucnost pro lidstvo vůbec. Není náhodou,
že mezi theoretiky prvního socialismu jsou vesměs měšťá
ci. Owen a Fourier byli dokonce podnikateli, a Owen i po
zději Engels nadto ještě podnikateli úspěšnými. I mezi děl
níky se najdou, silné vrstvy, které přes veškeru vzpouru
proti kapitalistům jsou pro strojovou výrobu- Vyskytují se
především mezi dělníky, kteří na venkově přišli o své hos
podářství a mají nyní zájem, aby jim nic neztěžovalo hledá
ní práce. Stroje jim dávají příležitost se uplatnit i bez před
chozí doby výuční. Jsou tedy svorně s podnikateli proti
všem překážkám, které někde ještě kladou řemeslné cechy
a vítají, když cechy jsou potlačeny. V' Americe ještě ne
dávno každý přistěhovalec prožíval tytéž pocity úlevy,
když. viděl, že v opak
domovu může v nové vlasti být
zaměstnán v kterékoli dílně bez jakéhokoli průkazu. Tam
také prožívá společenství zájmů prvotního kapitalisty a děl
níka v poměru ke státu
zákonům. Pociťuje totiž jako
opravdovou svobodu, že si může zařídit krám nebo jakou
koli živnost, aniž potřeboval živnostenský list a předchozí
povolení od obce nebo státu. V prvotním: socialismu liberalistický názor kapitalistův se mění ve filosofii anarchistic
kou. Oba jsou pro. to, aby stát a úřady do hospodářské
oblasti nezasahovaly a z ní pokud možno zmizely úplně.
Kořeny myšlenkové i životní praxe jsou tedy v počát
cích u kapitalistů a socialistů společné. Oba jsou svorně proti
dřívějšímu stavovskému řádu. Rozdíl je pouze v tom, že
kapitalista spoléhá na svou vlastní sílu, kdežto socialista si
uvědomuje, že slabí v lidské společnosti, nechtějí-li umřít,
musí se sdružil. Proti soukromé výrobě staví výrobu ko
lektivní. Myslitelé socialismu ukazují na to, že kapitál pů
sobí na kapitál přitažlivě, takže dochází ke „koncentraci
výrobních prostředků" v rukou stále menšího a menšího
počtu podnikatelů, to se urychluje tím, že dělník je připra
vován kapitálem o „nadhodnotu" práce, a čím je víc vyvlasíněných, tím je větší počet nezaměstnaných, „reservní
armáda práce", takže kapitalista může nabízet stále- menší a
menší mzdu. („Zákon klesající mzdy".) Rostoucí bída z toho
vznikající budí v dělnících třídní zášť a vyvolává „třídní
boj". A vůbec, když se podíváte na dějiny, vidíte v každé
předešlé soustavě třídní boj vykořistěných s vykořisťova
teli („myšlenka historického materialismu" u saintsimonovců).
To všechno jsou základní myšlenky socialismu. V le
tech čtyřicátých je veškerá socialistická theorie hotová (viz
Werner Sombarí: Der proletarische Sozialismus, Tugan
Baranovský : Moderní socialismus ve světle historického vý
voje a j.). Vytvořili ji myslitelé angličtí a francouzští. Prů
myslový systém také v té době byl vytvořen jen v Anglii
a ve Francii. Dnes je prokázáno, že Marx: nepřinesl do. so
cialistického myšlení ani jednu novou myšlenku. Jen do
savadní žeň socialistického přemítání usoustavnil a nabil
dynnmismem své starozákonní msty a nenávisti,
Při tom
se židovskou drzostí se tvářil, jako by všechno teprve on
včera vymyslel. A přesto sotva by se byl stal hlavním
svátým dělnického hnutí, kdyby se v letech devadesátých
nebyl našel socialistický Pavel, který jej vlastně 1teprve udě
lal. Tímto Pavlem byl Karel Kautský, rodák
Prahy.
Nemaje v sobě dosti původní tvůrčí síly duševní za posta
ven do situace, najít pro rychle rostoucí dělnické hnutí
Německu únosný program, jal se popularisovat nečitelnév

dílo Marxovo. Vnesl tak do dělnického hnutí myšlenky,
které byly téměř sto let staré. Zapálil jimi vášně a nená
visti, ale zatížil zároveň hnutí balastem frází. Dělnická
hnutí v Anglii žilo dobře a rozumněji bez Marxe^ kterého
ani neznalo. Ve Francii byl také dlouho nepovšimnut. Te
prve vlivem německého hnulí, které před světovou vál
kou bylo v Evropě nejsilnější a v 1. Internacionále vedlo,
začalo pronikat tu i tam.
Vraťme se však do let čtyřicátých. V době, kdy buržoasie existenci chudých vidí ve světle přírodního zákona,
jenž hladem a nemocemi odstraňuje přebytečné z lidské
společnosti, bylo docela přirozeným důsledkem, že chudí
reaguji stejně nemilosrdně. Na „čistku" hladem odpovídají
myšlenkou a praxí revoluce. Po zdařilé revoluci Ameri
čanů proti Anglii a pařížské buržoasie a spodiny proti
šlechtě a králi jeví se také proletariátu tento prostředek ja
ko něco, co vede nejkratší cestou cíli — zespolečenštění výrobních prostředků. V letech čtyřicátých jsou komunis
mus a revoluce velkou módou. A jsou také velkým stra
šákem. Komunismus kráčí jako příšera světem... tak začí
ná Marx r. 1847 Komunistický' manifest.
Lekce, kterou
socialismu
dala v 19. stol.
A meri a
Působí na nás dnes neobyčejně komicky, když v Mar
xových a Engelsových spisech článcích už z první polovi
ny 19. stol ustavičně čteme, že kapitalismus se vyžil a že
proleiářská revoluce číhá za dveřmi. Ale v oné době to tak
komické nebylo. Stíny překotně budovaného industrialismu
jak v Anglii tak ve Francii vytvářejí atmosféru velkého
vnitřního napětí. Y letech čtyřicátých i buržoasní spisova
telé předpovídají úplné zhroucení Anglie vnitřními boji
(viz Werner Sombarí: Der Modeme Kapitalismus, III, 1, 2).
Tehdy také vznikl první velký dělnický boj, vedený s vy
hraněnou ideologií „třídního boje", boj charrisíů, řízený vět
šinou energickými vedoucími irského proletariátu, který ten
krát pracoval v britských továrnách jako dnes evropští emi
granti ve Spojených státech. Kapitalismus se zdál tehdy být
revoluci nedošlo.
na konci svých sil. A přece
Příčin je víc a ještě se nich zmíníme. Jednou z nich
je také to, že anglická buržoasie se vzdala myšlenky,
že zahynutí slabých je přírodní čistkou společnosti. Za
čala odstraňovat sama nejkřiklavější
stíny systému
prvním pronikavějším sociálním zákonodárstvím. Zrušila
dále drakonické zákony proti sdružování slabých a tak vy
rostly odborové organisace, hlavní, pozdější, páteř dělnic
kého hnutí v Anglii. Současně se šíří družstva výrobní a
spotřební. Parlament se otvírá i zástupcům, neplulokraíických vrstev. Ale hlavní úlevu zjednává vláda, podnikatelů
tím, že mší cla na dovoz obilí a tím zlevňuje chleba a po
traviny. To ja průlom do soustavy, za kterým následuje za
vedení liberalismu ne už jako ideálu, ale jako hospodářské
praxe.
Liberalismus otvírá industrialismu dvě další oblasti. Až
do té doby výroba strojů byla žárlivě tajena. Bylo přís
ně zakázáno stroje vyvážet nebo jejich patenty prozrazo
vat. Ukázalo se však, že ostrovní Anglie nemá možnosti se
ubránit podloudnictví myšlenkovému, jako neměla dříve
možnosti se ubránit podloudnictví se zbožím za neliberalisiické, merkaníilní soustavy: Tajemství a patenty se propašováyají do ciziny a nakonec Anglie vidí, že nic podstat
ného cizině neuniklo. Proto se snaží využít toho, že má
největší výrobní aparát a začne volný obchod vývozní i
dovozní. A obchoduje především se stroji.
Následek toho je, že se rychlým tempem začínají industrialisovat dvě nové oblasti světa — Spojené státy a Ně
mecko.
Před Američany se otevřely obrovské prostory americ
jich využití nejen pra
kého středu a západu. Bylo třeba
covních sil, ale také kapitálu. Kapitál ochotně poskytli An
gličané. Bída v Anglii a v Evropě dodala pak i pracovní
sílu. Začíná bouřlivý vývoj. Amerika přinesla kapitalismu
novou sebedůvěru. Vždyť v Americe dokonce i stáři děl
ničtí revolucionáři ztráceli vbrzku svou revolučnost. Každý
blahoz nich viděl, že jen vlastní podnikavost přivádí
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bytu. Nedostatek dělníků činil práci hledanou a tedy dobře
placenou. Dělník měl krom toho stále možnost se stát samo
statným. Obzvláště tehdy, když v letech šedesátých se je
ho přičiněním prosadí zákon o homestead, který dával kaž
založení vlastní
dému, kdo o to požádal, volnou půdu
selské usedlosti. Banky ochotně půjčily osadníkovi kapi
tál na vyčištěnou půdu a postupně pak na další zařízení,železnice a obilní společnosti se postaraly o odbyt americ
kých plodin v Evropě. Sedlák se tak pomocí kapitálu brzy
z ničeho a s holýma rukama domohl značného blahobytu.
Kapitál tam ukázal jemu i světu usměvavou tvář. Dělník
viděl, že soukromé hospodářství je motorem vývoje a že
tento motor má před sebou volnou cestu. Proto regulativu
socialismu — krom zákona o homestead - nebylo třeba po
užít.
S tímto vývojem je dobře konfrontovat pozdější vývoj
v jiném „prázdném kontinentě" — v Austrálii. Tam velmi
brzy se prosadila nikoli „sobeckost a dravost kapitalistů",
nýbrž sobeckost a dravost socialistů. I socialismus je zalo
žen na sobeckosti a dravosti 1 Je to sobeckost skupinová,
„třídní". Angličtí dělníci, kteří se vystěhovali do Australie,
velmi brzy si získali vliv na správu země. Slo jim o to, aby
si udrželi vysoké mzdy. Ale jejich filosofie na udržení
mezd byla opačná než filosofie amerických kapitalistů. Ti
soudili: Cím více dělníků, tím více se dá podnikat a těžit
z bohatství země. Čím víc podniků, tím větší poptávka po
dělnících a tím větší mzdy. Australští dělníci naproti tomu
jednali podle devisy: čím víc dělníků, tím větší konkuren
ce na trhu práce a lim víc se srážejí mzdy. Proto si vynutí
zákony, které ztěžují značně přistěhovalectví. Kromě toho
svými odbory přísně kontrolují pracovní trh. Jen dobře pla
tící člen odborové organisace dostane práci. Tím sice si udrželi vysoké mzdy a vysokou životní úroveň, ale Australie
nadále zůstala „prázdným kontinentem". Socialistická brzda
byla tak silně přitažena, že kapitalistický motor vůz ne
utáhl a vývoj se zastavih
Bismarck

státu pro socialismus
a význam
V Německu růst industrialismu měl jiné formy. Liberalistické myšlení vede
hospodářskému sjednocení němec
kých států, neboť celni brzdy mezi nimi padají. V letech
padesátých jde pak zemí pravá „griinderská" zakladatelská
horečka. Ale kapitály chybějí. Dochází však i
sjedno
cení politickému a s ním se objevuje nový činitel ve vý
voji kapitalismu i socialismu.
Při rozvoji Německa větší roli ještě nežli domácí buržoasie hrál stát. To byl pravý opak toho, co se dělo Anglii
a v Americe, kde stát ustupuje do pozadí. Byl to stát, který
spojil roztříštěné údy Německa, byl to stát, který ochran
nými cly chránil útlý a křehký růst nově založených pod
niků před konkurencí, byl to stát, který svými bleskovými
válkami přivedl do vínku nového imperia území bohaté
na suroviny a dostatek kapitálu ve formě válečné náhrady.
Byl to stát, který z důvodů strategických převzal stavbu
železnic a který první v Evropě spojil s vládou všechny
vrstvy obyvatelstva Bismarckovým všeobecným a lajným
právem hlasovacím. Byl to nakonec stát, který zahájil vel
kolepé sociální pojištění a reformy.
Stát nepůsobil tedy jen jako fedrovatel kapitalismu, ale
i socialismu. Právě tento přínos státu při vývoji kapitalismu
v Německu měl značný vliv na německý socialismus. So
cialistická praxe v Německu jde paralelně s charakteristic
kými zvláštnostmi vývoje německého kapitalismu. Lassalle
se přimyká Bismarckovi a snaží se za pomoci státních sub
vencí uskutečnit velký plán výrobních družstev. Aby mělo
dělnictvo vliv na stát, organisuje je do politické volební
strany. Spolu s Bismarckem pracují na sociálním zákonodár
ství. Teprve po jeho smrti pronikavý vliv Marxův zvenčí a
I. Internacionála zaplétá německé dělnictvo do revolučních
hesel, zobrazujících ideály let čtyřicátých a odnímá
mu
jasný pohled na nový vývoj věcí. Proto také nakonec Bis
marck stranu zakazuje.
Ale jak vývoj v Americe, tak vývoj v Německu nako
nec se projeví i v theorii socialismu, která obyčejně je půl

století za skutečností. Období mezi lety padesátými a osm
desátými jsou lety „sociálního příměří". Kapitalismus v
Americe ukázal své tvůrčí stránky. V Německu bouřlivý
vývoj industrialismu zvedá značně úroveň životní. Francie
sice poněkud trpí následky války, ale velké odškodnění
nalézá v nových koloniálních oblastech. Anglie si vytvoři
la nejen skvělé investiční podmínky pro svůj kapitál v
Americe, ale její obchod se rozšíří i na Dálný Východ a
do Jižní Ameriky. Dělnictvo spokojuje se zlepšováním ži
votní úrovně pomocí odborů a úroveň skutečně značně
stoupala. Hustá revoluční mlha, která zastírala léta třicátá a
čtyřicátá, se dokonale rozptýlila. Sám Marx a Engels ne
směli nakonec předtím zavírat oči. Oba slevovali ze svého
revolučního ideálu. Od obou z posledních jejich let jsou
známy výroky, které přiznávají, že socialismus může se
uskutečnit také jinak mež revolucí. Někde snad i výkupem
- jak připouští Marx - někde pak tim, že dělnictvo se do
svrchované moci ve státě hlasovacím lístkem. A
stane
potom pomocí státního kapitalismu zavede socialismus.
»Dobanáhlých přepadů, doba revolucí, provedenýchmalý
mi menšinami v čele neuvědomělých mas. už minula. Kde jde
o úplné přetvoření společenské organisace,tam musí masy sa
my býti přítomny, tam musí masy miti pochopení pro to. oč
se jedná, proč mají vystoupiti. Tomu nás naučila historie
posledních 50 let. Aby však masy rozuměly tomu, čeho
je třeba, vyžaduje mnoho vytrvalé práce a tuto práci prá
vě nyní vykonáváme a touto prací přivádíme protivníky
zoufání.« »Ironie světové historie staví vše nohama vzhů
ru« — praví Engels v letech devadesátých. — Nám »re
volucionářům«. »převratníkům« dařilo se vždy lépe při
zákonitých prostředcích, než při nezákonitých a než oři
násilných převratech. Strany pořádku, jak se samy nazý
vají, zahynou na stav jimi samými stvořený.- Volají zoufale
s OdilonemBarrotem: La légalité nous tue (zákonitost nás
usmrcuje), zatím co my naopak při zákonitostí nabýváme
pružných svalů a červenýchtváří a vyhlížímejako věčný život
sám.«
Socialismus
v epoše imperialismu
V letech osmdesátých se však situace přiostří. Nastává
.
dlouhotrvající
hospodářská stagnace. Zvýšená životní úro
veň pudí státy ke zdrojům koloniálních produktů. Pro rych
lý růst měst domácí rolnictví nestačí, isiáty se ohlížejí po
zbývajících hospodářských oblastech v zámoří. Ale hlav
ně se pociťuje nedostatek řady surovin, kterých dříve v ta
kovém množství třeba nebylo. Hledají se kolonie. Zbývají
ještě dvě oblasti rozebrání: Afrika a Polynesie. Léta osm
desátá jsou proto lety koloniálních výbojů, hlavně pak dě
lení Afriky.
Krátce před bolševickou revolucí Lenin píše spis, který
líčí tuto epochu „imperialismu" — a dochází
závěru, že
se opět blíží doba revolucí, jak ji prorokoval ustavičně
Marx — až na malé poklesky reformistické. Už za rozbírá
ní Afriky došlo 'k napětím mezi soupeři, z nichž mohla
snadno vzejít válka. U Fašody se střetl imperialismus fran
couzský s anglickým. U Agadiru imperialismus francouz
ský a německý. U hranic afganských imperialismus ruský
a anglický. Y Mandžusku imperialismus ruský a japonský.
Vše už je rozebráno. Teď už mohou jen silnější brát kořist
slabším. Válka velmocí visí ve vzduchu. Revoluční šance
proletariátu podle Lenina znovu začínají.
Ale Lenin je tehdy nepatrný a neznámý ruský emi
grant a jeho these o imperialismu a revoluci najdou formu
laci až v roce 1917,tedy po ukončení etapy. Evropský pro
letariát jedná pod zkušeností předešlého „sociálního přímě
ří". Skoro ve všech zemích se prosadilo všeobecné hlaso
vací právo. Proletariátu se tím otevřely možnosti silným
vlivem v parlamentě určovat politiku vlád. Reformismus se
stává praxí hnutí. V programu se sice ozývají revoluční
fráze, (důsledek Kaufského oživení marxismu), ala chápou
je jako strašáka. Ale strašák se mstí dělnictvu samotnému,
neboť zatěžuje reformistickou praxi. Logické by bylo bý
valo, aby strany dělnické vysílaly své zástupce do vlády
— jako to učinily až po válce, když vystřízlivěly. Ale kde
se to stalo, jako ve Francii - Millerand, Viviani, Briand rozvinul se kolem toho prudký boj v II. Internacionále a
většina se nakonec postavila proti. V boji proti válce —
která se pociťovala ve vzduchu na všech stranách — také

PíftDmrosO
se kolísalo mezi reformismem a odbytým revolucionismem.
„Ani zrádci vlasti, ani zrádci proletariátu", znělo nakonec
kompromisní heslo Jaurěsovo. Ve frázích však se zdůraz
ňoval internacionalismus dělnické třídy jako hlavní záruka
proti válce. Když však válka nastala, vlast se ukázala sil
nější než všechno bezvlastí.
Kapitalismus britský a francouzský vytvořil světové
hospodářství. Opustil hranice státu. Kapitál se stal meziná
rodním. Proto i dělnictvo se organisuje mezinárodně. Proti
kapitalismu jako mezinárodnímu stavu vytváří se jako „tří
da" také bez vlastí. Dělnictvo zakládá II. internacionálu.
Doma dává přednost tomu, působit na vládu a stát jen ja
ko hrozivé pozadí. Jakýsi „fleet in being" - socialismus ja
ko hrozba, nepůjde-li se cestou, která je pro dělnictvo při
nejmenším přijatelná. Prakticky pak se uplatňovaly strany
v návrzích ,na sociální zákonodárství, při čemž mocně pů
sobil rychlý rozvoj odborových organisací, zejména v Ně
mecku, ve Francii a Itálii. Proti trustové a kartelové politice
kapitálu staví jako regulativ mohutnou činnost nejen odbo
rovou, ale i družstevní. Při tom sociální činnost nezůstávala
jen v rámci dělnických stran. Také rolníci si vytvářejí svá
družstva, své lidové peněžnictví i své politické strany.
Řemeslníci organisují svůj úvěr a družstva nákupní, jakož
i své stavovské i politické organisace. Proti trustůrh a kar
telům organisuje se tedy obyvatelstvo v organisacích sta
vovských. Podporuje se při tom politika municipalisace,
městského vlastnictví mnohých podniků jako místni do
pravy, plynu, elektřiny aid.
Lenin a jeho socialismus
v zemi bez buržoasie
a proletariátu
Ale současně a zprvu nepozorovaně pro velkou masu
dělnictva rostla jiná zkušenost. Od let osmdesátých vstu
pují do života dvě další oblasti induslrialismu. Překotným
děje se to
tempem se industrialisuje Rusko a Japonsko.
docela jinak než v Americe nebo dříve v Německu. Ja
ponsko, jako Amerika, používá ke svému rozvoji kapitálu
anglického. Ale kapitál neprochází neviditelně rukama sou
kromých kapitalistů a bankéřů, nýbrž je poskytován ve
formě státních půjček. Japonsko nemá imržoasie, která by
převzala budování státu. Je nuceno vytvořit státní plá
novací komisi, genro-in, která s penězi, získanými na ev
ropském peněžním trhu, zachází svrchovaně ekonomicky.
Do Evropy a Ameriky jsou vysíláni studenti a dělníci a ji
mi se pak vše buduje. A teprve, když kostra nového hos
podářství je hotova, státně vytvořené hospodářství se svě
řuje rukám soukromým.
Rusko se v lom podobalo Japonsku natolik, že také ne
mělo žádné buržoasie, která by mohla industrialismus bu
dovat. Podnět budování byl nikoli hospodářský, nýbrž
vojenský. Rusko potřebovalo železnic, železnice potřebova
ly vysoké piece a doly atd. Ty potřebovaly
rozvoji ka
pitál. Kořen všeho ležel v příští válce, na kterou Rusko
chtělo být dostatečně připraveno. A kapitál, který
tomu
používalo, měl stejnou starost. Byl to především kapitál
francouzský, poskytovaný z důvodů politických.
Lenin, který sledoval pozorně vývoj své vlasti a při
tom věřil v Marxe jako evangelium, v kterém se nesmí ani
čárka změnit, byl ve značných myšlenkových rozpacích.
Rusko nemělo ani buržoasie, ani proletariátu. Marx však říká,
že vývoj pokročilých zemí kapitalistických je obrazem příštiho vývoje zemí zaostalých. Směřuje ledy všechna snaha
ruského proletariátu a ruských profesionálních revolucioná
řů jen
tomu, aby jednoho dne se nenáviděná buržoasie
posadila pevně ve vládu země? To je absurdnost, říkali
národníci, jacísi ruští klofáčovci. Rusko ve svých artělech
a ve své polokomunistické venkovské občině má základy
příštího socialismu. Lenin ia sociální demokraté se tomu
smáli jako utopii. Věrně podle Marxe hlásali, že také Rusko
musí napřed projít etapou kapitalistickou, vytvořit ze stát
ního kapitalismu napřed hospodářství soukromé. Napřed
posoukromnit, pak postátnit, napřed vychovat buržoasii a
pak ji odstranit?
volali pohoršené národníci. To byly ovšem protimluvy, —
které Lenin (dobře cítil i při své ortho-

doxnosíi. Podle Marxe revoluci mohou provést jen masy
proletariátu. Ale jak ji mají provést proletáři v Rusku, když
jsou jen kapkou v moři selské masy? Lenin si nakonec po
máhá z těchto mnohých rozpaků. Revoluce ruská bude si
ce v jádře hospodářsky buržoasní, ale bude vedena ' tak,
aby se stala prologem, úvodem, strhujícím příkladem, sig
nálem
revoluci skutečně proletářské v zemích kapitalis
tických. A aby tomuto signálu v Rusku došlo, na to stačí
skupina odhodlaných profesionálních revolucionářů, opí
rajících se o proletariát, nahromaděný v městech, a lichotil
cí sedlákům, kterým na čas slíbí rozdělení půdy, i nespoi
kojeným národům, kterým se slíbí samostatnost v rámci il
mimo rámec nového Ruska.
A to všechno ise stalo v roce 1917, kdy zvláštní shot
dou okolností se rozloží opravdová páteř Ruska, její armáda*
Lenin hlavní svoji taktiku vypracoval až bezprostředná
před revolucí. Obě jeho nej důležitější knihy: „Imperialis
mus jako nejvyšší stadium kapitalismu" a „Stát a revoluce"
vzniknou až v roce 1917. V nich opouští Lenin orihodoxní
marxismus a dává si rozhřešení pro methodu spikleneckou,
diktátorskou a teroristickou. Ale děje se to podivuhodným
způsobem. Zejména poslední z obou knih je vlastně ví
Marxe a Engelse. Ala
ce méně vybudována na citátech
taková už je povaha obou těchto proroků, že z nich jako
z evangelia je možno dokázat současně i že den je nocí i
že noc je dnem.
revoluci
Než revoluce ruská se nestala signálem
v hlavních průmyslových státech. Co teď? Vydupat pod
kontrolou dělnické vlády novou buržoasii, jak tomu chtělo
evangelium Marxe, které socialistickou budoucnost přizná
valo jen vyvinutým státům kapitalistickým? Krok
to
mu učinil Lenin svým Nepem. Ale nebyla potom revoluce
nadarmo? Zničila se buržoasie za revoluce jen proto, aby
se teď znovuvytvořila ? Nezmocní se pak ona aparátu stát
ního?
A tak nezadržitelně šel pochod ruských profesionálních
revolucionářů z této soutěsky do dřívější ruské skutečnosti.
Vrátili se ke starému vojenskému kapitalismu carskému.
Omalovali pouze jeho fasádu na proletárskou. Také za carismu hlavní výrobní prostředky byly majetkem státu, ostatní pak majetkem cizinců. Za bolševismu stalo se vše ma
jetkem státu. Z dřívějšího „erárního kapitalismu" stal se
„erárni socialismus". A zase se to dělo po leninském způ
sobu. Z Marxe a Engelse vyškrábaly se poznámky, z kterých
se dalo Idokázat, že socialismus je možno budovali i v zemi
zaostalé a v jedné zemi samotné. Socialismus v jedné ze
mi - to je to, kolem čeho v posledních dvaceti letech se
vedly nejostřejší spory mezi bolševickými profesionálními
revolucionáři, jejichž jednu skupinu zastupoval Stalin, dru
hou Trocký, který budování socialismu v jedné zemi pova
žoval za .smrtelné prohřešení proti svátému duchu evan
gelia Marxova.
národnímu
socialismu
Od třídního
Poválečná doba přivodila značné změny i na západě,
v zemích, kde buržoasie bylo dostatek. Válka především
rozšířila industrialismus do zemí zámořských a posílila všu
de hnutí, aby si každá země hlavní potřeby vyráběla sa
ma. V tom bylo veliké nebezpečí pro kapitalismus anglic
ký a americký. Východisko se našlo v tom, že obě tyto
země svými mocenskými prostředky za války a svými
prostředky peněžními po válce se zmocnily hlavnícn suro
vin. kterých bylo v každé zemi třeba. Tak benzin, guma,
bavlna, cín, mnoho 'tak zvaných lehkých kovů, které jsou
výrobě nezbytné, staly se monopoly angloameric
kého kapitálu. Jimi a soustředěním veškerého zlata Anglia
růst kte
a Amerika si získaly prostředek, jak kontrolovat
rékoli země a podle libovůle ji vyssáfi nebo její růst zaProti tomu vzniká hnutí národů. Není to už hnutí tříd,
nýbrž národních celků. Národ jako pospolitost všech ob
čanů hledá cestu z pout anglosaských monopolu. V čela
všech jde Německo. Nalezne umělou výrobu benzinu, umě
lou výrobu gumy, umělou náhražku bavlny a hedvábí, na
lézá řadu nových surovin a naučí se budovat bez zlata. Na
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této cestě pak roste do národního socialismu, v němž buržoasie svorné s dělnictvem si razí cestu svobodnému pro
jevu života. Národ se ukazuje po prvé jako velká sociáln í jednotka.
Ohlédneme-li se ještě jednou na dvousioletý vývoj prů
myslového systému, vidíme, jak socialismus a kapitalismus
se vyvíjejí souběžně a prodělávají tytéž změny. Po celou
íu dobu století devatenáctého se ukazuje soukromé hospo
dářství dynamem vývoje. Socialismus jde s ním souběžně
jako jeho regulativ. Vytváří protiváhu nejprve prostřed
nictvím skupin - fáze liberalismus: anarchismus - pak
prostřednictvím tříd - fáze mezinárodní kapitalista: mezi
národní dělník - dnes prostřednictvím národních celků.
V Sovětech jsou přesvědčeni, že socialismus u nich
přestává být pouhým regulativem a stává se motorem spo
lečnosti. Viděli jsme, že v každé zemi, kde z dřívější doby
disposici dostatek buržoasie, soukromá podnikanebylo
vost musela býli nahrazována podnikavostí státní. Jestliže
státní podnikavost je socialismem, pak tento socialismus
není nic nového. Naproti tomu se Německu podařilo ko
lektivní zřetele zharmonisovat s podnikavostí soukromou.
V tomto spojení pak je těžko říci, co je motorem a co je
regulativem. Oba druhy hospodářství, soukromé a kolek
tivní, jsou si v tomto spojení naprosto nutné.
Země má svůj pól jižní a severní. Mezi nimiee pohy
buje slunce. Strojová výroba má také svůj pól jižní a pól
severní. Jedním z nich je hospodářství soukromé, druhým
hospodářství společné. Slunce života se pohybuje mezi obě
lomu pólu, jindy
ma. Jednou se přiblíží
onomu. Ale
nikdy nepřekročí obratníky.
II.
Kam

nás

ženou

zákony

vývoje?

Železným zákonem nutnosti, podle kterého soudil Marx
na nezbytnost příštího řádu socialistického, je zákon kon
centrace výrobních prostředků. Továrny vyvlastňují dílny
řemeslné, rukodílny,- trusty a kartely vyvlastňují samostatné
továrny,- a trusty a kartely národní jsou nakonec vyvlast
nený trusty a kartely mezinárodními. Marx sice nemluví
o trustech a kartelech, poněvadž za jeho doby ještě nebyly,
ale jména tato vyznačují asi to, co si představoval.
Ve společenském složení pak tento vývoj se odráží
takto: ze samostatných řemeslníků se stávají proletáři, po
zději jejich řady se rozmnoží o vyvlastnené menší a střední
továrníky, a nakonec zůstane majitelem všeho malá oligar
chie multimilionářů a všechno ostatní bude proletariátem.
Poněvadž reservní armáda nezaměstnaných se bude stále
zvětšovat, kapitalisté nebudou muset platit, mež jen co ne
zbytně musí. Tím bída bude čím dále tím větší, až nastane
katastrofa.
Když Marx duševně dozrával, vývoj kapitalistické spo
lečnosti zdál se nasvědčovat tomuto schématu.- Samostatní
tkalci a přadláci nestačili konkurovat továrnám, opouštěli
své domovy a šli dělat do dílen jako nesamostatní. IV tu do
bu také britští velkostatkáři řeší radikálně otázku půdy. Ne
volnictví neruší se tak milosrdně v Anglii jako — abychom
uvedli zdánlivě nejdrastičtější protiklad - v Rusku o dvě
třetiny století později. V Rusku mužíkům šlechtic ponechá
značnou část své pronajímané půdy. V Anglii
jej
prostě
vyžene
vůbec. Tehdy se zavádí
z půdy
lepší druh zemědělství, přestává systém úhorů, opatřují se
lepší semena, hnojí se, zlepšuje se i nářadí selské a zušlech
ťuje se chov dobytka. Velkostatkář sahá i po políčkách
tkalců, kteří odešli do města. Obecní půda připadá
vel
kostatku. Vývoj se tedy jevil nade vši pochybnost: na ven
kově vše pohltí mamutí velkostatky, ve městě mamutí to
várny. Všichni ostatní budou jen mzdoví otroci anebo bez
zaměstnání vůbec. Ale tak daleko to ovšem podle komu
nistů nedojde, poněvadž proletariát sáhne svépomoci a tou
není nic jiného, než revoluce. V letech čtyřicátých se na
hromadilo tolik bídy v Anglii, že revoluce se zdála být
přede dveřmi.
Ale nepřišla revoluce proletářská, nýbrž nová revo
luce
technická.
V letech čtyřicáíých dozrává nový
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vynález hromadnému
praktickému využití. Je to pára,
použitá na pohon jak na moři, tak na souši. Revoluce je vy
značena jmény: Fultonova paroloď a Stephensonova loko
motiva. Paroloď smršťuje oceán na čtvrtinu času, kterou
dříve potřebovala loď
jízdě z Anglie do Ameriky. Ste
phensonova lokomotiva přibližuje
moři hluboká vnitroze
mí. Až dosud šel vývoj vždy podle břehu mořského. Nyní
břehu přibližuje lokomotiva zázemí, která dříve žila v hos
podářské hlušině. Vzpomeňme jen na Thůnenovy kruhy
v jeho „isolovaném státě". Čím dále od středu města jeho
isolovaného státu, tím zaostalejší a méně nákladné methody
je nutno použít i když půda je jinak stejně hodnotná. Ne
boť vzdálenost zdražuje veškerou produkci. Železnicemi
však oblasti naturálního hospodářství se dostávají do kruhu
hospodářství peněžního, volného. A toto peněžní hospodář
ství najde tehdy současně velkou posilu v zavedení akcio
vého podnikání.
To všechno je velikou revolucí. Amerika opouští své
pobřeží a vydává se na pochod do vnitrozemí. Vzhůru na
ZápadI je jejím heslem. Střední Evropa se také přibližuje
moři a modernisuje se. Jako první následek toho ve střed
ní Evropě se ruší nevolnictví. Vliv působí i do Ruska, kde
se rovněž nevolnictví zrušuje. Tam však jsou oblasti stále
ještě daleko od pravých silokřivek vývoje a proto naturální
hospodářství se tam ruší vlastně až po revoluci 1905, kdy
se ruší i selský komunismus, - mír. V Americe vývoj vede
ke zrušení otroctví - ač po násilné válce, jež je vlastně
válkou občanskou - železnice pak zakládají podél kolejí
tisíce a tisíce farmářských existencí.
A tu jsme u jednoho velmi nápadného zjevu. Osvobo
zením sedláků ve střední Evropě, kteří jako v Anglii nebyli
vyhnáni ze svých polí, nýbrž na nich zůstali, a založením
několika milionů nových farmářských existencí přibylo
vlastně na světě mnoho milionů tak zvané buržoasie. opak
tvrzení Marxovu kapitál buržoasii neničil, nýbrž tvořil. To
se stalo ostatně už v samých počátcích industrialismu ve
Francii, kde se tehdy zasadila pevná vrstva odolného fran^
couzského selského stavu. Podobně tomu bylo v některých
státech německých, kde došlo osvobození stavu selského
za Napoleona.
Ale ještě v jiné oblasti selhal zákon Marxův. Když se
v letech ke sklonku století sčítalo obyvatelstvo, shledalo se,
že ani řemeslníků neubývá, nýbrž jejich počet stále roste.
Stejně tomu bylo i v obchodu. Počet obchodů se ustavičně
rozmnožoval. A už nejméně se splnilo očekávání Marxe,
že většina lidí továrnami ztratí živobytí a že bude stále ko
sena bídou a zoufalstvím. Pravý opak se dostavil, jak svědčí
číslice vzrůstu počtu obyvatel. Jen od roku 1780 do r. 1880,
tedy zfi sto let, vzroste počet obyvatel Evropy z 110 milionů
tomu nutno
na 315 milionů, tedy téměř o dvě stě milionů.
ještě připočítat ty miliony, které se vystěhovaly z Evropy
do Ameriky a do kolonií.
Svědomití marxisté sami přišli tomu, že zákon Marxův
není vůbec zákonem, a že vývoj jde docela jinak. Připo
meňme jen vystoupení Bernsteina na sklonku století, který
ukázal, jak se zákon neosvědčuje především ani na sta
tistice drobných a středních sedláků, ani i na statistice ma
lých a středních dílen.
Ale ti, kdo věřili v marxismus jako ve své evangelium,
nebyli ochotni nepravdivost železného zákona Marxova při
pustit. Mohlo se tu podle nich jednat jen o zdržení vývoje
nepředvídanými odbočkami. Skutečně v letech osmdesá
tých a devadesátých nastává téměř pětadvacetileté období
krise. A tato vyvolává vývoj, který se zdá dávali Marxovi
opět za pravdu. V tísni doby zaniká mnoho samostatných
podniků. Továrníci se buď sdružují pro záchranu v kartely,
jako se to děje převážně v Německu, nebo v trusty, jako
se děje povětšině v Americe. Vyrůstají tu jednak mamutí
kapitalistické společnosti nebo kapitalističtí magnáti rázu
Carnegie, Rockefellera, Morgana, Goulda a jiných. A přece
pohlcení malých velkými nedochází. Proč? Nejen proto,
že malí se spolčují v družstva, organisují svůj úvěr, akcie
mi si opatřují lidové peníze, aid., ale hlavně proto, že nastá
V íu dobu
revoluce
vá zase nová
ve výrobě.
dozrají nové vynálezy. Společnost je obohacena o elek-
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ířinu
a vše, co s ní souvisí: tramvaje, elektrické světlo,
dynama, elektrické motory atd. Obraz celého hospodářského
a společenského života se mění. Doba je dále obohacena
výrobky: barvy, tuky, chemikálie, výbuš
o chemické
niny a jiné a jiné. Společnost se opět dalekosáhle přetvořuje
a dostává novou životní lhůiu, jak by řekli marxisté. Lenin
sám žil ještě pod bezprostředním dojmem této elektroche
mické epochy, a proto mohl říci, že „socialismus je elektři
na plus sověty".
hromadnému
roků dozrává
Za dalších čtyřicet
využití nová řada objevů. Je to objev výbušného
mo
toru, který umožní auto a letadla. Je to déle objev radia
je
a kinematografu, které obohacují inventář civilisační.
výroba
to nakonec pásová
s dalekosáhlou standardisací a typisací, která nejen zlevňuje výrobu, ale umožňuje,
aby industrialismus zaváděly i země, kde není nejen žádné
buržoasie, ale kde nejsou ani kvalifikovaní dělníci. Stačí
malý kolektiv, inženýrů, aby mamutí podniky chrlily ne
přehledné množství výrobků. Zároveň jak auta tak i letadla
smršťují prostory na časový zlomek doby dřívější a staví
lidstvo především před problém: jak se na těchto
prostorách
zmenšených
srovnat.
Revoluční

r o 1 e „m ě š ť á a" a „mutace"
společnosti

Každá výrobní revoluce vyřazuje na celá desítiletí
Marxův zákon z platnosti. Tvoří se nová zaměstnání, střed
ní třída se rozmnožuje. Marx zapomněl jak na člověka, tak
na revoluční roli měšťáka samého. Pro něho měšťák je výlupek veškeré špatnosti. My jsme se od té doby naučili dí
vat na měšťáka docela jinak. Historikové nám ujasnili, že
jsme po dlouhá a dlouhá tisíciletí žili ve společnosti otrocké
a že teprve ve středověku jsme se z ní dostali velkou a
vcelku zapomenutou revoluci, která se protáhla po několik
staletí. Stře db věká města po prvé osvobozují
otrockého
řemeslnou
práci
posta
z jejího
vení. Tuto svou revoluci vnáší i na venkov. Připomeneme
jen, jak u nás se venkov přeměňoval ,„more teutonico" po
způsobu německém na venkov nikoli nevolnický, nýbrž
svobodný. Iniciativa
lomu pocházela z měst. Feudálové
se na tuto revoluci dívali velmi nevlídně a proto „buržoa",
„měšťák", byl pro ně pojem ošklivosti a opovržení. Toto
pohrdání měšťáky se bohužel dostalo do hantýrky proletářské a zastřelo pravý pohled na skutečnost. Měšťák byl
revolučním činitelem ve středověku a byl jím i v novo
věku. V novověku znovu osvobodil venkov z nových pout
nevolnictví, která se mnohde“ (ve střední, jižní a východní
Evropě) znovu ujala po slibném intermezzu středověkém.
Osvobodil práci od jejího přezírání. Zavedl racionelní methodu do života i do myšlení. Vždycky, když se společnost
ocitla v bezvýchodném postavení, našel „buržoa" z něho ces
tu. Všimněme si jen podrobně posledních dvou set let.
Zjemnělý vkus vyšších tříd vyžadoval mnoho z oněch zna
menitých výrobků, které se vyráběly nebo se vyskytovaly
jen v zámoří. Tak jemné látky za šlechtické epochy dvor
ské byly většinou z orientu. Ale dovoz jejich pohltil téměř
veškeré zlato a stříbro, které se dováželo z jiho- a slředoamerických kolonií španělských. Nakonec zásoby zlata ne
stačily krýt spotřebu. To právě je první podnět
tomu, že
se popohání výroba domácích látek a že vzniknou strojní
roboty přádelnické a tkalcovské. Ale byla tu i jiná nesnáz.
Vysoké pece tehdy vyžadují hlavně dřevěné uhlí: stěhují
se tedy továrny za lesy. Ale lesy mizí a v době vzniku
strojové výroby čím dále tím více se ozývá v Anglii a ve
Francii nářek, že poslední reservy jsou stráveny a že ne
zbude než upadnout zase nazpět na úroveň hospodářství
venkovského, soběstačného, nenáročného. A nechybělo
mnoho: cyklus civilisace evropské byl by se vrátil ke svému
primitivnímu východisku,
naturálnímu hospodářství, jak
se to stalo ve střední a vých. Evropě.
Ničím bychom se pak nebyli lišili od civilisace čínské
nebo indické. Ale tu přichází objev koksu z černého ka
mene, z uhlí, a ten je při tavení ve vysokých pecích mno
hem lepší než dřevěné uhlí. To zachraňuje evropskou stro

jovou výrobu a zabraňuje, aby lidstvo upadlo opět zpátky
do nevolnictví a otroctví. Uhlí osvobozuje železářskou vý
robu od lesa. Parní pohon osvobozuje veškerou výrobu od
řek a potoků, na které byla dříve upoutána. Paroloď přibli
žuje zámoří a jeho plodiny, hlavně bavlnu. Parostroj otevírá
vnitrozemí pevnin. Elektrické světlo osvobozuje člověka od
tmy a prodlužuje mu den atd. To vše je dílem „měšťáků"
(ač i proletariát svou hřivnou přispívá). Marx ze svého
počtu vypustil člověka. Jemu tvůrcem všeho je hmota. Člo
věk je mu jen produktem hmoty. A žaludek je centrem člo
věka. Co jí, tím je, poučil ho Feuerbach. Myšlenky člověka
jsou jén slabý odraz těch poměrů, za kterých shání pro svůj
žaludek. Učeně se to řeklo: poměrů výrobních. Ve sku
tečnosti střed člověka je jeho mozek. Jím procházejí pře
vratně změny. Jako u zvířat čas od času se objeví nový
rys, nová změna, tak zvaná mutace — říkám čas od času a
míním tím tisíce a tisíce generací, které v tomto mezidobí
uplynou — tak i v lidské společnosti čas od času se dosta
vuje mutace, nový rys, naprostá změna. Ta vychází z mozku
toho nebo onoho tvůrčího člověka. Ale v lidstvu tyto mu
tace se vyskytují skoro pravidelně každých posledních čty
řiceti let. Byla lakovou mutací léta šedesátá ve století 18.,
kdy byly vynalezeny stroje a používání uhlí a koksu. Byl
takovou mutací začátek století 19., kdy se ujímá parní síla.
Mutací další v letech čtyřicátých bylo 'použití parolodě a
parostroje, léta osmdesátá uzří mutaci, již přivádí ve společ
nosti elektřina a chemie a léta poválečná vidí mutaci přivoděnou výbušným motorem, vynálezem nových hmot a
pásovou výrobou. Vynález sám potřebuje průměrně třicet
let (Fried : „Konec kapitalismu"), aby z experimentálního
stadia vstoupil do stadia hromadného využití.
Každá taková mutace působí velké zrněny ve společ
nosti. Vlastností skoro každé 1je, že otevírá lidstvu nové
oblasti. Skoro vždy je to novina
(Neuland), kterou do
bývá. Tak železnice dobývá pro pobřeží a zámořský ob
chod vnitrozemí. To jenom výjimečně se zúčastňovalo ži
vota na tepnách vývoje, kterým po tisíciletí v Evropě
bylo moře. Železnice samy a jejich obsluha vytváří nový
druh lidí v lidské společnosti. Je pravda, že působí na
konec ničivě na dřívější povoznickou soustavu. Ale jestli
že tehdy cestovalo jen mizivé procento obyvatelstva, nyní
je veškeré obyvatelstvo vyvráceno z křesel a lavic, do kte
rých zarostlo. A tak je to s každým vynálezem. Vytváří
nové druhy podnikání, nové poířebý a rozmnožuje buržoasii o zcela nové typy.
produkčních
vývoj
a jiný
ve výrobě
spotřebních
statků
ve výrobě
Ve své knize „Imperialismus jako nejvyšší stadium ka
pitalismu" přejímá Lenin ještě' v roce 1917 Marxovu thesi
o železném zákonu koncentrace a dovozuje jej na novo
dobém vývoji trustů a kartelů. Přes nesnáz, že ani počtu
rolnictva ani počtu řemeslniciva neubývá, naopak přibý
vá, přesunuje se theorií o finančním kapitalismu, který
vlastně dostává ve formě hypoték a úvěrů všechny tyto
zdánlivě samostatné podniky do svých klepet. Všimněme
si však blíže, kde vidí působení zákona koncentrace vý
robních prostředků. Jedině a výlučně je mu pro to dokla
dem těžký průmysl. Chytře se vyhýbá jiné části výroby,
ve které se soustředění projevuje mnohem slaběji.
Výroba se podle sklonu ke koncentraci dělí na dva
velké oddíly.
koncentrační
Zvlášť
velkou
tendencí
se
vyznačují:
Horní a důlní průmysl a výroba soli. Werner Sombart
ve svém Moderním kapitalismu uvádí pro Německo toto
procento koncentrace: pro rok 190796,6%.
Průmyslová výroba strojů, nástrojů a přístrojů 70%.
Chemický průmysl 69,8%.
Textilní průmysl: 1907 - 67%.
Ve všech oborech těchto bylo v roce 1907 zaměstnáno
30 procent všeho dělnictva. Tedy ani ne jedna třetina. Při
tom je nutno poznamenat, že koncentrace je ve většině
případů vyjádřena nikoli nezbytně mamutími podniky,
Jiný
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PfítDmnosLy
nýbrž často jen jako organisační nadstavba pro podniky
různé velikosti.
koncentrační
tendencí
Menší
se vyznačuje
pět odvětví výrobních.
Průmysl kožní zaměstnával v r. 1907 ve velkopodnicích 35,4% dělníků.
Průmysl dřevařský a truhlářský: 22,3% ve velkopodnicích.
«
Průmysl potravinářský a lahůdkářský: 21,8%.
Průmysl oděvnický: 12,9%.
Umělecký průmysl: 11,1%.
Čistící průmysl: 8,9%.
Z uvedeného vidíme, že těžký průmysl, zvaný také
výrobou statků investičních nebo produkčních, jeví silný
sklon ke koncentraci, kdežto výroba statků spotřebních vy
kazuje tendenci mnohem menší.
Dvě

odvětví,

zákon
ve kterých
vůbec
nepůsobí

Marxův

Naprosto zklamaly očekávání Marxe dva obory. Prv
ním z nich je zemědělství. Za dvoustoletého vývoje uhá
jily se v zemědělství nejen střední statky, ale dokonce
i statky malé a hospodářství chalupnická. Naproti tomu
všechny pokusy o statky mamutí — v Americe na př. —
selhaly. Národní hospodářství krom toho stanovilo, že ná
rod jako celek má mnohem více důchodu národního z drob
ného a malého statku než z velkostatků.
Proč se uhájilo zemědělství?
Odpověď je pouze jedna. Půda je živý organismus.
Na ni není možno mechanicky použít strojů. Ji je nutno
milovat, s ní žít a dýchat. Sama jsouc živým organismem,
vyžaduje půda
obsluze zase hlavně živý organismus, člo
věka, i když tomuto pomáhají stroje.
Zahradnictví dokonce dokázalo, že je možno i na nejmenším kousku země vykouzlit divý, když za vědou a pří
stroji nemizí člověk. Člověk je tu hlavní činitel.
Druhé zklamání marxismu je v ženě. Cekalo se, že stro
je odstraní z domácností .„.ženino otroctví", kterým je vedení
domácnosti Marxisté si představovali, že tak jako zmizely
ze světnic kolovrátky a domácí stavy, tak že zmizí i che
mická laboratoř, kterou je kuchyně. Představovali si, že
všechno se bude stravovat ve společných jídelnách.
Proč_Se tak nestalo. Proto snad, že žena je tvor zpátečnický? Že nedovede postřehnout výhody nových skuteč
ností? Nikoli. Protože domácnost je něco, co slouží indivi
dualitě členů rodin. Každý má své chuti, každý má svoji
dobu. A ukázalo se, že domácnost je vždy na konec laci
nější než veřejná jídelna. Vše závisí na obratnosti hospo
dyně.
A na tomto příkladě také pochopíme, proč tak zvané
spotřební statky jeví malou tendenci
velkovýrobě. Slou
ží přímé spotřebě jednotlivců. Uplatňuje se tu síla indivi
duality. Každý má raději oblek šitý na jeho tělo než na
stereotypní model. Každá žena raději nosí něco, co žádná
jiná nemá e co jí tedy závidí, než něco, co je masovým vý
robkem. Cím kulturně vyspělejší společnost, tím různoro
dější má chuti a potřeby. Umělecky založený člověk bude
vždy raději mít originál než kopii ve statisících rozšířenou.
Sověty
staletou
znamenají
pro Evropu
1i ku
Při posuzování soukromého podnikání nesmíme zapo
menout na jedno. Strojové hospodářství je stále ještě v pe
riodě Sturm und Drangu. Ještě stále musí sytit nejnezbytnější civilisační potřeby: Ještě je příliš mnoho lidí, kteří
chtějí být vůbec obuti, třeba i Baťovými botami, kteří
chtějí vůbec slušně bydlet i třeba ve spořilovských odlit
cích jedné šablony aid. Ale čím více společnost zasytí své
primární potřeby, tím více bude přicházet s požadavky
individuálními, s požadavky po originalitě a kvalitě. A tím
víc bude třeba tomu soukromých malých a středních pod
nikatelů, tím více lidí 5 originálním nápadem, umělců šidla,
dláta, vrtačky, pera, štětce atd.
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Statistika ukazuje krom toho jiný zjev. Cím více se
tovéma mechanisuje, tím méně potřebuje dělníků, ale tím
více vyžaduje sil na organisaci a na odbyt. O nich se
mluví jako o proletářích v bílém límečku. Ale málokdo
z ruch se sám skutečně považuje za proletáře. Je si vědom,
že má vlastní výrobní prostředky, kterými jsou jeho ta
lent nebo jeho vzdělání.
Cím více se hromadí lidé ve městech, tím více je třeba
mnohých služeb. Hemží se to proto ve městech obchodní
ky, holiči, modistkami,, lékaři, právníky, profesory, herci,
novináři, fotografy a pod. Doprava vyžaduje velký stav
železničářů, šoférů, hostinských, hoteliérů. Správa země pak
je vedena velkým štábem úředníků a státních zaměstnan
ců. U všech těchto lidí je nikoli vědomí nějaké proletárske
závislosti, nýbrž sebedůvěra ve vlastní zdatnost. Moderní
průmyslový stát má dnes víc obyvatelstva nevýrobního
než výrobního.
Marxismus všechny tyto lidi hází do jednoho pytlei
jsou to proletáři s bílým límečkem. Neboř nemají vlastních
výrobních prostředků. Marxisté ve svém primitivním ma
terialismu považují totiž za výrobní prostředky jen to, co
lze vžiti do ruky nebo co se projevuje koňskou silou a
kilovatem. 2e také duševní energie a zdatnost, získaná ško
lou nebo životem a praksí, je výrobním prostředkem, to ve
své naivnosti nechápou.
Sověty, kde se dostali
moci marxističtí doktrináři,
věřící v neklamný zákon koncentrace výrobních prostřed
ků a vymření buržoasie, zkoncentrovaly veškeru výrobu
jak v továrnách tak na venkově v jeden velký státní trust
Ale ani oni nebudou moci vyloučili natrvalo člověka jako
hlavního činitele výroby a také jako hlavního činitele při
spotřebě. Mohou udržovat koncentraci v jednom trustu jen
proto, že jen minimálně dbají na potřeby člověka. V So
větech se dosud ukájí jen prostý živočišný pud uchovat
se na životě. Individuální chuti jsou dosud tabu a buržoasním „přežitkem". Ale kdyby se Sověty udržely a chtěly
stále většímu blahobytu, pak by nezbytně mu
se vyvíjet
sely dojít oné rozrůzněnosti
oné rozmanitosti ve vý
robě a v obchodě a tím také ve společnosti, jako je to ve
střední Evropě. Za sto let byly by tam, kde v posledním
čtvrtstoletí bylo Německo. Také tam by musely chtě nechtě
ze sebe znovu stvořit „buržoasii", kdyby chtěly žít na kul
turní evropské úrovni.
I pro ně platí zákon, že strojová výroba má dvě křidla,
jedno socialistické a druhé křídlo soukromého majetku a
soukromé iniciativy. Také pro ně platí, že vývoj industrialismu jde kyvadlovitým pohybem mezi pólem soukromohospodářským a pólem .socialistickým.
sovětský

ráj

Jan Nováček:
O vyvlastněněm

vlastnictví

v SSSR

T řadě prací, vydaných skupinou ruských vědců kolem
sborníku „Novyje Vechi", bude jednou náleželi stu
dii dr. S. Ivanovského „Sobstvennost" (Vlastnictví) úloha
účinné zbraně proti bolševickému komunismu na ideolo
gické frontě ducha. Vždyť vlastnictví je ústředním opěr
ným pilířem soudobé kultury a civilisace s tradicí téměř
snad prehistorickou: sotva se člověk pozdvihl nad úroveň
zvířecí, už starost o živobytí pro vlastní potřebu a pro za
jištění holého života rodiny vytvořila onu skutečnost, kte
rá později v sociálně právním smyslu se vyvinula v pojem
vlastnictví.
Právě s hlediska sociálněprávního sleduje dr. Ivanovskij osud vlastnictví v SSSR a dochází přitom vzácně jas
ným a s hlediska současné politické aktuality v Evropě, ba
na celém světě vzácně přesvědčujícím vývodům. Ta jas
nost a přesvědčivost je dána autorovi už faktem, že pro
Rusko aktuálnost problému vyčichla v r. 1917:tam už vědí
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Přítomnosti
dokonale, co ío znamená „vyvlastnené vlastnictví" a ja
ké následky hospodářské, sociální, právní a kulturní tento
převrat nese s sebou.
Vývoj vlastnictví přesáhl zprvu těsný rámec péče o
rodinu a potomstvo a přijal formu snahy panovat, vládnout
nad lidmi: právě prostřednictvím nahromaděného bohat
ství v nemnohých rukou vyvíjí se panství nad lidmi, vy
kořisťování mnoha lidí několika vykořisťovateli. Nikoli zby
tečně pocházejí slova „vlastnictví" a „vládnouti" z jedno
ho kořene. Tak se vlastnictví z nástroje, zajišťujícího exi
stenci člověka a jeho rodiny, vyvinulo v prokletou in
stituci, o jejíž udržení — také pronikavými reformami nebo odstranění zuří boj v podstatě už po řadu století a v
naší době zdá se vrcholili.
Zkušenosti v SSSR jsou takové: Dekret, jímž soukromé
vlastnictví bylo zrušeno, byl vtělen ve 4. a 6. článek so
větské ústavy. Je mezi nimi podstatný rozpor. Praví-li se
na jednom místě, že všechno vyvlastněné bohatství země je
„státním vlastnictvím, to jest majetkem všeho lidu", pak
slůvko „to jest" logicky neprávem spojuje dva nesourodé
pojmy. Státní železnice jsou státním vlastnictvím, nikoli
však majetkem všeho lidu, jako vůbec slova „majetek vše
ho lidu" jsou jen demagogické heslo, nikoli však právním
pojmem. Odstraněním soukromého vlastnictví a jeho ze
státněním bylo způsobeno to, 'že majetek jako prostředek,
jímž lze ovládali lidi, byl převeden do rukou státu, to jest
lidí, kteří v danou chvíli stát representují. Z toho majetku,
náležejícího státu, nepatří dělnictvu ani nejmenší drobet:
dělník, který dříve prodával svou pracovní sílu soukro
mému vlastníkovi, prodává ji nyní vlastníkovi státnímu.
Vyvlastněním soukromého majetku a jeho zestátněním
se dělnictvu nijak neulehčilo, spíše naopak — proč? Stát
jako obrovský boháč, jemuž patří půda a vše, co leží, stojí
a se pohybuje na ní, má ještě větší zájem, než soukromý
kapitalista, na tom, aby ze státního majetku mu plynul co
možná největší důchod. Možnost vykořisťovali člověka
rovněž nezmizela s poslední popravou posledního soukro
mého kapitalisty orgány státu, který sám se stal monopol
ním kapitalistou. Mohl-li dříve za kapitalistického režimu
dělník odejít od příliš nestydatého vykořisťovatele
jiné
mu mírnějšímu, tu nyní, za sovětského režimu této možno
sti nemá: podle ústavy veškerá půda a vůbec všechno mo
vité i nemovité patří jednomu a témuž majiteli - státu.
Mohl-li si dříve stěžovali, podali žalobu na vykořisťovate
le, je lo nyní vyloučeno, neboť soudcem ve vlastní při je
vždy týž vykořisťovatel sám - stát. Zřízenec státu - soud
ce, neodsoudí přece zřízence státu - rudého ředitele to
várny, jemuž majitel-stát nařizuje, aby z továrny vybičo
val co největší hmotný užitek.
Dr. Ivanovskij se úmyslně vyhýbá všemu, co by mohlo
býii vykládáno za politickou agitaci. Proto také nerozvádí
sovětskou skutečnost, vyplývající z organisace státu, budo
vaného na vyvlastněném a zestátněném soukromém vlast
nictví. Stačí, připomeneme-li tu jen zběžně, že faktická moc
v sovětském státu náleží malé skupině lidí, utvořené z pře
dáků komunistické strany. Této skupině odpovídá „na dru
hém břehu" skupina plutokratů, vládnoucích podle bolše
vické theorie ve státech kapitalistických. Čtvrt století bol
ševického pokusu dokázalo dokonale bezpečně:
Státní kapitalismus neodstraňuje vykořisťování člově
ka člověkem. Ani v Sovětském svazu není toto vykořisťo
vání odstraněno. A nebylo odstraněno nikoliv snad jen
osobní vinou vládnoucí bolševické skupiny, ale proto, po
něvadž státní kapitalismus svou povahou nutně vede
ze
sílenému vykořisťování.
Co platí io dělnících, platí i o „zemědělských fabri
kách", vytvořených násilným vyvlastněním nejprve „ku
laků", pak středního rolnictva a konečně všech zeměděl
ců a vytvořením kolchozů a sovchozů z dřívějšího jejich
soukromého vlastnictví půdy.
Ani kdyby nynější diktátoři Kremlu byli nahrazeni
skutečnými demokraty, vykořisťování by odstraněno ne
bylo: byl-li soukromý kapitalista vykořisťovatetem, pak

stát v roli monopolního kapitalisty se nutně stává vyko
řisťovatelem zvlášť radikálním.
Zmatenou situaci, malovanou bolševiky po vyvlastnění soukromého vlastnictví a po jeho zestátnění dó růžová,
dobře charakterisují Stalinova slova při odhlasování ústavy:
„Co je to proletariát? To je třída, vykořisťovaná kapi
talisty. Likvidovali jsme třídu kapitalistů — tudíž vykořis
ťování dělnictva je vyloučeno. Přejdeme nyní
rolnictvu.
U nás už není velkostatkářů ani kulaků, kteří by mohli rol
nictvo vykořisťovat - tudíž naše rolnictvo jest rolnictvo,
osvobozené od vykořisťování."
Tato primitivní logika, znásilňující do očí bijící sku
tečnosti, zapomíná úmyslně na monopolního státního kapi
talistu jakožto zdroj stupňované exploaface občanů, kles
lých vesměs na úroveň státních proletářů-robolů.
Příčinou zesílené exploatace člověka za státního kapi
talismu je okolnost, že se tu v jedněch rukou soustřeďuje
ekonomická a politická moc. Toto soustředění vede nikoli
socialismu, ale
absolutní tyranii. Tento důsledek byl
předvídán už Proudhonem a také Jaurésem. Jeho slova jsou
prorocká:
„Poskytnouti vůdcům státu, kteří už vládnou ozbroje
nou mocí a diplomacií národa, ještě nad to i možnost, aby
disponovali i prací národa, znamenalo by dáti několika li
dem do rukou takovou vládu, vůči níž vláda asijských
despotů byla ničím" (Revue Soc. 1896).
V dalších odstavcích se autor zabývá podrobně rozliše
ním pojmů vlastnictví soukromého a veřejného, kolchozní
ho, socialistického (různých odstínů), rozborem sovětské
ústavy, zkušenostmi, nabytými při nové úpravě vlastnic
tví v Ríši, zejména v oblasti zemědělské otázky, stručným
vývojem agrární otázky v předrevolučním Rusku a dospí
vá
závěru, že ani v SSSR se nepodařilo potlačit soukro
mé vlastnictví úplně: i při kolektivisaci musili bolševici
ponechat rolníkům malý kousek země
soukromému ob
dělávání a užitku. A jestliže vyvlastnění soukromého
vlastnictví a jeho zestátnění je pouhým krokem
dalšímu
vývoji dokonalého, integrálního komunismu, pak bude
miti pravdu hrdina románu sovětského spisovatele N.
Končina,
jehož slovy autor svou myšlenkově velmi bo
hatou studii končí:
„To nejpříšernější je ještě v budoucnosti: je blízek čas,
že i obydlí svého bude mužík zbaven, že všechny do po
sledního převedou do erárních bytů, a v těchto erárních
příbytcích budeš ty sám od hlavy
patě náleželi eráru,
jak tomu bylo v době robotnického nevolnictví, a to je pak
— dokonalý konec."
Vskutku - příšerná perspektiva, dodává autor. Per
spektiva jistě málo povzbuzující také pro naše rolníky...
pohled

nazpět

Univ. doc. dr. Otomar P ankr
Co

je

hospodářský

a z:
liberalismus

T soudobém zápasu o novou, neliberalistickou orientaci

V

českého národa marně bychom pátrali v našem pí
semnictví a novinářství po výkladech, které by nás obsaž
ně a spolehlivě - pokud možno přímo z původních pra
menů - poučily o všech stránkách liberalismu lak, aby
chom si byli dobře vědomi jeho historických předpokladů,
za kterých vyrostl na jedno ze světově nejvýznačnějších
hnutí, i příčin, které způsobují jeho pád a nedostatky, ve
kterých jej nutně a rozhodně musíme překonat, máme-li si
další své bohatší činnosti. Budeme sledo
uvolnili cestu
učení, jako
vali liberalismus jako určité hospodářské
nauku, pomocí které si v 19. století obchodníci, výrobci a
peněžníci vysvětlovali svoji praksi a která byla výrazem
jejich přání a snah.
Hospodářskopolitická skutečnost, která je v liberalismu
obsažena, je nesmírně bohatá a rozmanitá a chceme-li se
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jí zmocnit, ío jest: srozumitelně vědecky zpracovat, musíme
ji zjednodušit a vybrat z ní jen několik málo znaků oprav
du nejpodstatnějších. 2e někdo jiný při zpracování s jiného
hlediska si zvolí opět jiné její znaky, je samozřejmé, pro
tože každý náš pohled na kteroukoli skutečnost je pouze
částečný a takovým navždy zůstane. Jde jen o stupeň
a způsob zjednodušení, který by skutečnost příliš neochu
dil, tak abychom v ní vždy poznali její pravé jádro. Obraz
ně řečeno: vědeckým zpracováním podle zvolené methody
si vytváříme z dané skutečnosti určitý nástroj, kterým hod
láme dosáhnout! jistého cíle. V našem případě výkladem
liberalismu, který podáváme, chceme překonat jeho reálnou
hospodářsko-politickou základnu a zjednali si předpoklady
pro porozumění vzniku nové hospodářskopolitické skuteč
nosti.
V delším dějinném vývoji jedna hospodářská soustava
po čase vždy vystřídá jinou. Je to velmi složitý proces a
je mnoho method, jak se v něm vyznat. Domníváme se, že
dobrému výsledku dospějeme, když hospodářský libera
lismus vyložíme z jeho prvých stop, které skrytě byly již
obsaženy v merkantilismu 17. století, aby pak přes fysiokratismus vyrostly v 19. století do oněch sil, jež tak rozhod
ným způsobem změnily tvářnost celého světa a veškerého
lidského života.
Merkantilismus

(to jest: zlato a stříbro uvažované pouze jako zbbží) a do
váží z Východní Indie zboži, které ve své hodnotě převy
šuje vývoz zboží anglického, napsal na její obranu dva
spisy, které měly veliký vliv na potomní utváření názorů
a činnost obchodního světa. V roce 1621 vydal prvou
„R o z p r a v u o obchodě
do Východ
z Anglie
(novodobý otisk vyšel 1930, New York). Mno
ní Indie"
hem důležitější je druhá kniha, nazvaná „Bohatství
Anglie,
zahraničním
získané
obchodem
aneb
příznivá
bilance
našeho
zahraničního
ob
chodu
vedoucí
našemu
bo
je zásadou,
hatství",
kterou napsal kolem 1630.Uveřejněna však byla
teprve posmrtně jeho synem Johnem Munem 1664 (novodo
bý otisk 1928, Oxford,- německý překlad 1911,Wien). Mer
kantilismus před Munem je nesoustavný a naivní v dobrém
slova smyslu. Mun je typickým představitelem merkantilis
mu vysoce pokročilého.
’ Hlavní vadou merkantilismu jako theoretické soustavy
bylo, že nesprávně stanovil zákony směny tuzemské i za
hraniční a že při určení výrobních nákladů zanedbával vý
znam kapitálu a pracovních sil. Jako hospodářská politika
ztroskotal ve vývoji tehdejších společenských poměrů, za
kterých se obchod rozvrátil. Následek toho byl, že důvě
ra v merkaniilisíickou zásadu příznivé obchodní /bilance
byla zviklána a že se počaly hledati nové prameny bo
hatství.

Počátky merkantilismu lze nalezli na konci 16. století.
Fysiokratismus
Jeho zásady se vyvinuly z pozorování praktické činnosti
národů, států a měst, které námořním obchodem zvyšovaly
Za úpadku merkantilismu zavládlo přesvědčení, že pra
svůj blahobyt.
vý a jediný pramen bohatství je v půdě. Theoreticky nej
Po theoretické stránce možno jej stručně charakterisoúplněji tento názor zpracoval francouzský lékař a národo
vali jako národohospodářskou soustavu, směřující
tomu, hospodář Francois
(1694—1774)v četných
Quesnay
aby z jednotvárného feudálního státu vznikl též stát prů
spisech, z nichž proslulým se stala „Hospodářská
ta
myslový a obchodní. Hlavním prostředkem
dosažení to
bulka"
z roku 1758. Jako filosofické odůvodnění svých
hoto cíle jest, aby obchodní
bilance
země byla vždy
hospodářských výkladů uveřejnil sedm let později (1765)
příznivá, aby se více domácích výrobků prodalo do ciziny,
dílo „Přirozené
práv o". Označení fysiokratismus prv
než se jich doma spotřebuje. To však lze uskutečnili jenom
ně zavedl Dupont
de Nemours
v r. 1768 tím, že sbír
tehdy, podporuj erli se vznik domácího průmyslu a obchodu
ku hospodářských spisů, kterou redigoval, nazval „F y s i opodle státních potřeb, regulu j e-Ii se tudíž obchod
neboli
přirozená
vládní
soustava
a kracie
domácí
průmysl
státu.
nejvýhodnější
za dozoru
pro lidský
ro d". Fysiokraté svo
těmto hlavním zásadám přidružil merkantilismus ještě
je učení často jmenovali „novou vědou" nebo „naukou o
požadavek, aby se stát staral nejen o udržení počtu svého
přirozeném hospodářském pořádku".
obyvatelstva, ale hleděl počet ten ještě zvýšili, na př. zvlášt
Jako hospodářská theorie vychází fysiokratismus ze zá
ními odměnami rodin s mnoha dětmi, podporami novoman
sad, že jediné půda dává čistý výnos, že následkem toho
želů, péčí o zajištěnou existenci rodin a podobně. Tato zá
jediné zemědělství je pramenem národního blahobytu a že
sada se opírala o praktické poznání, že zvýšení blahoby
jeho dosažení je třeba nejrozsáhlejší volnosti, svobody
tu země je třeba zvýšili počet obyvatelstva, které dřívější
hospodářské
mi dlouho trvajícími válkami značně prořídlo. Tím se sou
Fysiokraté se družili
těm, kteří theoreticky připravo
časně podporovala snaha zvětšili počet stálého vojska, kte
vali francouzskou revoluci z r. 1789,-Quesnay sám napsal
rého bylo zapotřebí
ochraně rostoucího zámořského za
články do Diderotovy Encyklopedie. Zapojeni do tohoto
hraničního obchodu. Přibráním této populační zásady se předrevolučního hnutí hlásali, především;
doplňovaly jednotlivé merkantilistické názory v ucelenější
1. Zrušení všech feudálních výsad (panovníka, šlechty,
národohospodářskou soustavu.
kněží), které doposud zemědělství brzdily.
Merkantilismus je praxe a theorie hospodářská činnosti,
2. Zavedení jediné daně, totiž z čistého výnosu země
převládající od konce 16. století do poloviny 18. století;
dělského.
především 17. století, ve kterém se teprve obchod stal
3. Připuštění volné soutěže, jako stavu nejlépe vyhovu
vskutku státní
záležitostí.
jícího zájmům jedinců, neboť - podle nich —tyto zájmy jsou
Jako praktická hospodářská politika byl uskutečňován
shodné se zájmy obecnými. Stát nemá zasahovali do vytvá
ve všech zemích. Zvláštního významu pak nabyl ve Francii, ření hospodářských poměrů.
kde ministr J. B. Colbert.
(1619—1683) byl jeho horlivým
O praktické uplatnění fysiokratických zásad se přičinil
stoupencem, jak svědčí jím zavedený celní tarif z roku 1667, Turgot
(1727-1781), když od roku 1774 jako ministr fran
který zakazoval dovoz cizích průmyslových výrobků. Po
couzských financí prováděl značné reformy daňová a správ
dle Colberia praktické provádění merkantilistických zásad ní. Vývoj tehdejších předpisů, týkajících
se svobody obcho
dostalo někdy také název kolbertismus.
merkantidu a pojatých v duchu fysiokratickém, jest tento: Prvé krá
listicky ovlivněným státníkům patří též O. Cromwell
lovské prohlášení z r. 1763 v určitých mezích dovolovalo
(1599-1658), a to svým navigačním aktem z roku 1651,kte
volný obchod s obilím uvnitř Francie. Edikt z r. 1764 roz
rým se cizozemské zboží smělo dováželi do Anglie a jejích
šiřuje z části povolení to na obchod zahraniční. Roku 1770
kolonií jen na anglických lodích.
jsou tyto edikty zrušeny, ale r. 1774Turgotem opět zavedeny
Četné theoretické hlasatele měl merkantilismus
všech
svoboda
u
a doplněny, takže se jimi po prvé zavádí úplná
národností. Tjplné jeho zásady vyložil však Thomas Mun
rok 1774 po
obchodu. Z toho důvodu
možno
(1571- 1641). Byl to zámožný londýnský obchodník, který
merkantilistického
ob
važovat!
za konec
se od 1615spojil s Východoindickou společností, jejímž ře- dobí. Že brzy
musil býti tento dekret omezován, sou
nato
difelem byl pak až do své smrti. Ježto tato společnost byla
visí s objektivními hospodářskými poměry tehdejších dob
terčem mnoha útoků a kritik, že z Anglie vyváží bulliony
— v nich na př. se silně projevil vliv hladu z let 1774-75
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brzdily a přerušovaly dlouho
i— které krátkodobě
dobý trend, všeobecnou tendenci volnému obchodu.
Základním omylem fysiokraiů bylo, že chybně určili
pojem výroby. Zapomněli totiž, že výše čistého zemědělské
ho výnosu nezávisí jen na plodnosti půdy, ale především
iaké na rozvoji průmyslu (na př. vynálezy hospodářských
strojů) a dopravnictví. Zásadně nesprávné pak bylo jejich
dělení společnosti do tří tříd, při kterém majitelé pozemků
dostali postavení privilegované vrstvy, která sklízí, kde
nezasela, zatím co průmyslová a obchodní činnost měla býli
považována za sterilní, neproduktívni.
Industrialismus
Pro své jednostrannosti byly merkantilismus i fysiokralismus záhy kritisovány. Z odporů proti nim se vykrystalisovalo nové hospodářské učení, které svého prvého syste
Smithovi
(1723-1790). Vý
matika nalezlo v Adamu
znam Smithův pro hospodářskou vědu nespočívá ani tak
v objevení nových hospodářských pouček, nýbrž mnohem
spíše záleží v tom, že poznatky svých předchůdců — jimiž
(1623—1687),Wil
především byli: William
Petty
(1698- 1775),D a v i d Hume (1711—
liam Richardson
1776) a jiní — uvedl svým vlastním způsobem v uspořáda
nou soustavu, takže jeho hlavní spis „Zkoumání
o po
blahobytu
národů",
vyda
vaze
a příčinách
ný v Londýně r. 1776,představuje určitou ucelenou hospo
dářskou theorii,
níž koncept jistě učinil již v roce 1755.
Jestliže Smith označuje merkantilismus jako obchodnický
systém politické ekonomie, jako komercialismus, a učení
íysiokratů jako soustavu agrikulturní, pak jeho theorie záhy
s". Později v pozměněné
dostala název „industrialismu
formě přešla do souboru názorů, pojmenovaných ,,h o s p odářský
liberalismus"
jako jejich hlavní páteř.
Vedoucí zásadou Smithovou je požadavek, aby byla za
vedená naprostá volnost tuzemského a zahraničniho obcho
du a veškerého průmyslového podnikání. Tedy neomezená
volná hospodářská soutěž, od které se očekávalo, že co do
místa i času zaručí nejúčelnější rozdělení pracovních sil
a prostředků, vyrovnání cen, největší osobní prospěch jed
notlivců a tím — blahobyt národní. Smithova nauka zna
menala veliký pokrok proti merkaniilistům a fysiokratům
užitečnou práci považovala za pro
v tom, že každou
duktivní. Avšak její závěr, jako by volné soutěž zaručovala
blahobyt národa, ukázal se zcela mylný. Neboť, jak dějinný
do
vývoj prokázal, naprostá hospodářská volnost vedla
anarchii .všech složek společenskokonalému bezvládí,
hospodářských
rozdrobení všech pout pospolitosti,
z nichž každý národ čerpá veškeré své síly.
Smithovo učení od svého počátku mělo veliký ohlas
theoretický a brzy se jeho vlivem počala zrychlovali pře
stavba tehdejší hospodářské praxe. Theoretický tuto nauku
dále rozvíjeli a propagovali především Angličané, jako D a(1772-1823) a John Stuart Mill (1806
vid Ricardo
—1873), a z Francouzů hlavně Jean Baptiste
Say
(1767-1832) a F. Bastia!
(1801-1858). Nejvýraznější své
praktické uplatnění nalezla pak v anglickém hnutí m a n chesirovském,
Cobden
které vedli Richard
(1804- 1865) a John Bright
(1811- 1889).Hnutí to hlásalo
radikální zásady volného obchodu a vlivu nabylo v letech
1831-1849, kdy se na jaře 1839 sjednotilo v tak zvanou „Li
gu proti obilním clům (Anii-corn-law-league) " a úspěšně
politicky vystupovalo.
Hospodářský

liberalismus

Hledáme-li, z jakých pramenů vznikly jednotlivé složky
hospodářského liberalismu, objevíme, že fysiokraíismus lze
považovali za odpor, protivu merkantilismu, a hospodářský
liberalismus za zcela
určitou,
to jest : historickým vý
vojem stanovenou synthesi, sloučení obou, fysiokratismu a
merkantilismu. Fysiokraíismus se stává jen krátkým prů
chodním stavem od merkantilismu
industrialismu. Za to
hoto průchodu vnikají však do hospodářství prvky liberální,
takže industrialismus se objevuje ve formě hospodářského
liberalismu.

Vskutku, to také potvrzuje dějinný vývoj hospodářských
soustav. Neboť merkantilismus je hospodářský řád, panující
v období od konce 16. stol. do poloviny 18. stol. Ve své
pokročilé
formě zahrnuje dobu asi sto padesáti let, při
bližně tedy 1600-1750. Krátké období od 1750 do francouz
ské revoluce z r. 1789 a let revolučních 1789-1793 náleží
působení íysiokratů. Liberální změny v hospodářsko-poliiickém nazírání, připravené fysiokraty, doplňuje technický po
krok, který učinil J. Walt roku 1782vynálezem rotačního
převodu u parního stroje, čímž bylo umožněno použiti páru
pohonu strojů všeho druhu.
Přehlédneme-li schematicky tento vývoi. dospějeme zá
věru : •

A. 1600—1750Merkantilismus: vedoucí životní styl 17.století:
B. 1750—1793Fvsiokratismus: vedoucí životní styl 18. století:
C. 1793—1914\L,iberalismus: vedoucí životní styl 19. století.
Slovem »vedoucí životní styl století« rozumíme nikoli atyl
všeobecně běžný, nýbrž ten. který vyplývá z hosoodářskopolitické a sociální nauky, jež v dotyčném století vyvrcholila
ná
a dosáhla svého neiuceleněišího propracování vzhledem
zorům minulostí tradovaným.
Při tom se liberalistické
období člení v tyto hlavníúseky:
1. 1793—1815.Francouzské revoluční války. Počátek průmys
lové a obchodní revoluce, v Anglii od 1760.
2. 1816—1830.Hospodářská činnost depresivní. Přizpůsobování
změnám, vyvolaným předcházejícími vál
se
kami. Hlásání Jiesl® Laissez faire.
3. 1830—1850.Období líberalistických reforem. Od 1840 pře
vraty v dopravnictví: začátek železnic.
4. 1850—1873.Hospodářský liberalismus na svém vrcholu: jeho
»dobrá léta«.
5. 1873—1896.Hluboká hospodářská deprese/
6. 1896—1914.Odvrat od hesla Laissez faire.
Do pojmového
obsahu hospodářského
liberalismu
nejlépe vnikneme, určíme-li jej geneticky, vývojově tak, že
udáme, z kterých hlavních znaků předcházejících dvou hos
podářských nauk vznikly znaky, jež jej charakterisují
pravě
jako učení nové. Tím soustavy: merkantilismus
fysiokra—
tismus — .hospodářský
liberalismus
sepneme v pojmovou
trojici, ve které člen následující popírá člena předcházející
ho, aby tak sám dal vznik členu novému, výslednému. Ze
opravdu tato trojice vede ke stanovení obsahu hospodářské
ho liberalismu, poučíme se přímo u Adama Smitha, kde ce
lá čtvrtá kniha jeho základního spisu jedná o těchto poli
soustavách a ukazuje, jak jejich vzá
tick o-hospodářských
jemné protiklady vedly ke vzniku soustavy nové.
Považujme proto merkantilismus
za výchozí hospodář
ský řád uvedené pojmové trojice. Rozhodující jsou dvě jeho
složky. Kladnou složkou je zásada, která vyslovuje požada
vek, aby se zakládal a podporoval průmysl a obchod. Zápor
nou složkou je prohlášení, že se tak má diti za dozoru státu.
Ovšem, posuzujeme-li merkantilismus
sám o sobě, bez zře
tele
tomu, že anticipuje hospodářsky liberalismus, nemá
kterého
vodítka,
podle
bychom
něm
mohli tyto složky
me
v
ro-zeznati. Ale to souhlasí s naší methodou, neboť první člen
trojice má pojmově právě vyložiti člen poslední. Pokud jde
víme totiž nyní, že to byl kapitalismus
o merkantilismus,
v kukle, který za hospodářského liberalismu vyspěl do ka
pitalismu liberalistického, aby pak — od let sedmdesátých
minulého století — vystupoval jako kapitalismus
monopo
listický a později — od let devadesátých — jako kapitalis
finanční.
mus
Na podkladě společenského zřízení 17. a 18. století tvoří
merkantilismus soustavu, jednotu složenou z uvedených dvou
hlavních složek, které — na tomto podkladě — vystupují
vzájemně jako protivy. Proto jsme oprávněni označiti jednu
jako kladnou a druhou za složku zápornou. Dvojici těchto
složek jakožto celek popírá ťysiokratismus.
Ten ve svém
nitru se opět pojmově rozkládá ve dvě protivné složky. Stát
ní dozor merkantilistický
se popírá požadavkem neomezená
hospodářské svobody, projevující se v možnosti volné sou
těže. To je kladná složka fysiokratismu. Jeho zápornou slož
kou je, že podporuje zemědělství na úkor průmyslu a obcho
du. V souhlase s tím, že ťysiokratismus je protikladem mer
kantilismu, je tato záporná složka popřením jednostranné
merkantilistické
podpory průmyslu a obchodu.
Hospodářský liberalismus je sloučením merkantilistické
složky v jednotu, při které jde o
a fysiokratické kladné
podporu průmyslu a obchodu za neomezeného uplatnění vol
né soutěže. Slovo »kladná« složka nauky znamená tu její
složku, která se stala jedním ze stavebních kamenů pro na
uku, jež historicky následovala a překonávala učení v minu
složky nepřecházejí do
losti uznávané za platné. Záporné
této jednoty, nýbrž jal/o uvolněné prvky se ponechávají vně,
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aby buď svůj život mimo ni někde ukončily, anebo spolu
s jinými prvky připravovaly vznik a vývoj nové v sobě proti
kladné trojice. Vskutku, hospodářský liberalismus vyloučil
státní dozor nad hospodářstvím ze svého programu, neboť to
odporovalo zásadě absolutní svobody soukromého hospoda
ření. A také zanedbal zemědělství (příklad Anglie) upřílišněným zdůrazňováním obchodu a průmyslu. Vesměs to mo
menty, kterými si v dalším vývoji společenském podkopal
svoji základnu. Proto jakkoli jeho význam pro hospodářský
rozvoj světa je nesmírně veliký, měl v sobě zárodky své
smrti, a lze jej považovat jen za přípravu toho hospodářské
ho a společenského řádu, který blahobyt každé národní lido
vé pospolitosti zaručí všestranně a trvale.
„liberalismus"
Historie
slova
Mezníkem, od kterého liberalismus datuje svou moc, je
bitva u Waterloo v roce 1815.V ní byl definitivně absolu
tismus královský, a jeho hospodářský podklad merkantilis
mus, vystřídán mohutným uvolněním státní moci, a to jak
ve směru občansky politickém, tak i hospodářském. Od té
doby se stále silněji prakticky
- nejen jako theoretický požadavek, jak tomu bylo ke konci absolutismu —
uplatňuje zásada, že stát má co nejméně zasahovali do kte
réhokoli jednání občanů, ať je rázu náboženského, hospo
dářského a vůbec jakéhokoli jiného, že má tomuto jednání
ponechali volný, což v tehdejším pojetí znamená: svobodný
průběh. Své propracování a zdůvodnění nalezla tato zása
da v různých učeních a hnutích, která se souborně označo
vala slovem liberalismus.
Historie tohoto pojmenování jako obecného názvu pro
učení, smýšlení nebo hnutí liberální
(v češtině dříve
také nazývané „svobodomyslné") začíná pak právě kolem
roku 1815. označení politické strany se slovo „liberální"
vyskytlo po prvé ve Španělsku, kde roku 1812 při zavedení
ústavy se její stoupenci nazývali liberales
na rozdíl od
serviles,
jak byli pojmenováni ti, kteří „otročili", zastá
vali se starého řádu absolutistické monarchie. Po bitvě
u Waterloo rozšířil se tento název záhy na celý evropský
kontinent, i do Anglie. Car Alexandr I. v íémže roce označil
liberalismem souhrn tendencí, vyvolaných francouzskou re
volucí. V podobném významu ho užili roku 1819v Německu
státníci W. Humboldt (1767-1835) a K. A. Hardenberg
(1750-1822).
V Anglii se slovo „liberal" brzy po roce 1815 stalo po
litickým heslem, zkratkou, kterou se souborně označovala
hnutí, vyvolaná francouzskou revolucí, tehdy novou politic
kou filosofií Benthamovy školy, ekonomickým učením A.
Smitha a všechny ostatní společenské směry s tím souvi
sící. Zprvu mělo cizí a hanlivou příchuť. Bylo užíváno —
buď v jeho španělském tvaru „liberales" nebo ve tvaru
francouzském „liberaux" — při nepříznivé kritice tohoto
hnutí, aby se tím naznačila jeho příbuznost s revolučním
hnutím ve Francii a Španělsku. Během dvacátých let 19.
stol. přešlo však již do běžné mluvy, ačkoli se tím oficielně
neoznačovala doposud žádná politická strana. Teprve v roce
1830, kdy se radikálové spojili se stranou Whigů, a hlavně
v roce 1832 jevilo se nutné nalézti nové jméno, které by
společně oba tyto směry zahrnovalo. To se stalo roku 1839,
kdy přijat byl oficielně název „the Liberal Party".
Vznik

liberalistického
faire,
laissez

hesla
passer"

„Laissez

Pátrali po původu a sledovali vývoj tohoto okřídlené
ho úsloví je pro poznání hospodářského liberalismu kapi
tolou nad obyčej poučnou. V jeho vzniku vidíme, jak již
za vlády merkantilismu zprvu nesměle, za fysiokratismu pak
již zcela zřejmě se připravuje příchod nového hospodářské
ho učení. Později, kdy tato nauka je dostatečně vyvinuta,
stává se její populární zkratkou a bojovým heslem, pod kte
rým proniká do praktické hospodářské činnosti a zmocňuje
se tak myslí nejširších kruhů podnikatelských a obchodních
— i hospodářsko-vědeckých.
Co do svého obsahu je složeno ze dvou samostatných
částí, z nichž každá má svoji historii, a které teprve později
byly sloučeny v jednotu. Prvá část „Laissez faire" je pů
vodem starší přes osmdesát let než část druhá. Věcně nej
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správnější její český překlad je: „nechte lidi jednat, to zna
mená: pracovat, jak chtějí". Vyslovuje tedy požadavek svo
body práce, svobody výroby, volné živnosti.
Tato část vznikla nejpravděpodobněji někdy kolem 1680
jako výkřik nespokojenosti s hospodářskou politikou Colbertovou. Colbert spravoval francouzské státní finance po
dobu 22 let od 1661 až do své smrli v roce 1683. Jeho ve
řejná činnost se zřejmě dělí na dvě období, při čemž za
jejich rozmezí lze považovat rok 1670 (zavedení trestních
opatření proti porušování státních hospodářských reglemen
tací) případně 1672 (počátek války s Holandskem) : v prvém
je pln mladistvé síly, má naprostou podporu v králi Ludví
ku XIV. a také třetí stav, měšťáctvo, s ním spolupracuje,
ježto zavedl energický pořádek do zkorumpované finanční
správy,- v druhém období se mu již nepodařilo zvládnout
administrativu financí, hlavně vlivem nehospodárnosti krále
podpoře
a dvora, jakož i pochybných válečných podniků.
své politiky, aby znal mínění obchodníků a hospodářské
potřeby státu, zavedl po celé zemi poradní organisace
„obchodní
rad y". Ty pak vysílaly své nejvážnější čle
pravidelným vládním poradám o tom, jak pomoci
ny
obchodu a zvelebiti výrobu. Na jednom takovém shromáž
dění měl asi v rooe 1680jistý obchodník jménem Legend r e na dotaz Colbertův, co třeba činiti podpoře obchodu,
odpovědět „laissez - nous faire" ve smyslu: nechte nás
jednat, jak my obchodníci sami chceme a pak obchod dobře
půjde. Jisté je, že od této doby byla to často užívaná prů
pověď v řeči obchodníků, kteří tím vyjadřovali své nejdulezilejsi praní.
Prvý, kdo se této věty zmocnil, aby z ní učinil odůvodnitelnou vědeckou zásadu,
byl spolužák Yoltairův z je
zuitské koleje René
Louis
de Yoyer,
marquis
d'Argenson
(1694-1757). V mnoha obměnách nalézá
se u něho heslo „laissez faire" lak důrazně pronášeno, že jej
lze přímo považovali za jednoho z předchůdců nauky o
„svobodném (volném) obchodu". Je v různých jeho pojed
náních psaných asi od 1736, takže tento rok možno poklá
dali za počátek, od kterého se nám zásada hospodářského
liberalismu objevuje ve své dětské formě.
Druhou část liberalistického hesla „Laissez passer" —
český smysl: nechte lidi, ať se pohybují (to znamená: obcho
dují) jak chtějí — kterou se vyslovuje požadavek svobo
,
dy obchodování,
volného styku mezi obchodníky, přidali
části prvé v roce 1767 fysiokrafé. Učinil tak horlivý stou
de Mirabeau,
otec znápenec fysiokratismu Marquis
méha činitele francouzské revoluce, s odvoláním se na okol
nost, že tuto druhou část pronesl význačný pařížský finanč
(1712-1759) v roz
ní úředník Vincent
de Gournay
hovoru s některými fysiokraty. Proto teprve tento rok je
okamžikem zrození heslo „Laissez faire, laissez passer" V je
ho úplné podobě.
Kdy se však stalo ústřední zásadou veškeré liberalislické nauky hospodářské? V díle Adama Smitha ani D. Ri
carda ji totiž nenalézáme takto vyslovenu. Ta se objevuje
(1748-1832)
teprve v roce 1821 ve spisech J. Benthama
a až za doby Anli-corn-law-league Richard Cobden ve
zkratce v ní zhušťuje liberalistické hospodářské požadavky.
Na pevnině pak se z tohoto hesla stává vědecko-hospodářská zásada vlivem tehdy velmi rozšířených spisů J. B.
Sayových. Léta dvacátá devatenáctého století jsou tedy pra
vou dobou, od které hospodářský liberalismus zcela pře
vládal a jeho nauka byla pokládána za jediný správný vý
klad hospodářského dění.
Neliberalistický
ského

prvek
Mberalismu:

v

hospodář
lůně
R. Malthus

mužům, kteří na přelomu 18. a 19. století svými vě
deckými výzkumy význačným způsobem utvářeli mínění
o povaze člověka a o podstatě a skladbě lidské společnosti,
Jeho vliv byl a ještě
Malthus.
patří nesporně Robert
nyní je tak pronikavý, že mnohé myšlenky, které pronesl,
uchovaly se jako trvalá součást dnešních našich názorů,
ať již tím, že je kladně přijímáme, či že je odmítáme. Velmi
často ve zředěné, zploštělé formě přešly do triviálního škol-
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ského vyučování a do běžného populárního nazírání. V hla
pro společnost a proto si všímá a studuje hospodářské dění,
jaké opravdu je, ve všech svých podrobnostech a nepra
vách polovzdělanců a davového člověka byly pak pokrouvidelných proměnách. Naproti tomu Ricardo si vytváří
ceny a podkládán jim smysl, který Mathus nikdy nepřijímal.
obraz permanentního stati u hospodářského, jaký by měl
Ale to již bývá údělem každé velké myšlenky, že během
času ztratí Tta své původnosti a hloubce, zatím co se o ni nastali, kdyby se uskutečnily předpoklady, jež on přijal
zajímají stále širší okruhy lidí.
za své.
Životní osudy Malthusovy byly zcela prosté a vyplňují
To, co Malthuse činí časovým pro dnešní naše hospodář
ství, je skutečnost, že v celé šíři a plném významu rozpoznal
období 1766—1834. Rodinným a společenským prostředím
otázku, v jakém
poměru
mají být úspory
byl sice určen povolání duchovního, ale aktivně ie konal
in
chod
hospodářského
vesticím,
aby
jen krátký čas. Jeho nejvřelejším přáním bylo vésti klidný
života
byl plynulý
život na venkově, kde by vystačil šetrně s malým důcho
a děl se bez krisí. Je to ono jádro
nejdůležitějšího problému naší doby, problému
dem, aby byl pokud možno nezávislý a mohl se úplně vě
neza
městnanosti,
který se stal tak naléhavým za poslední
novali svým studiím. Teprve v roce 1805 přijal profesorské
místo „moderních dějin a politické ekonomie" na nově za
světové hospodářské kříse 1929—1935 a jehož řešení bude
nejvážnější hospodářskou a sociální otázkou, až skdhčí ny
ložené Východoindické Koleji. Toto jeho místo bylo vůbec
nější válka. Souvisí těsně s mnoha peněžními otázkami, na
prvé anglické vysokoškolské učiliště národního hospodář
ství.
př. veřejnými a soukromými investicemi a jejich financo
Malthusovy výzkumy se nesou dvojím směrem. Předně,
váním. Pro takovéto otázky Ricardo a po něm liberalističlí
hospodáři neměli vůbec pochopení,- pro ně byly to zbyteč
zaráží jej veliké utrpení širokých lidových vrstev v tehdejší
společnosti. Proto si klade za úkol nalézti příčiny této hmot
nosti, které v liberalistických soustavách hospodářských po
strádají zcela smyslu. Nač jedině Malthus zapomněl, byl
né bídy. Své výsledky uveřejňuje 1798 zprvu anonymně,
1803pak mově zpracované v knize nazvané „Rozprava
o význam úroku v těchto problémech. V tom směru se jej
zásadě lidnatosti,
pokud
ovlivňuje
budoucí
pokouší doplnit právě Keynes.
i". Je to ono dílo mladistvé
Malthus, posuzován jako národohospodář
zdokonalení
společnost
s hle
geniality, které vyvolalo tolik pozornosti, tolik souhlasu, ale
diska dnešních našich starostí a potřeb, zaslouží si co nej
současně tak značných a prudkých odporů.
větší pozornosti. Tím, že prvý v hospodářských poměrech
Druhá ěást Malthusových prací se týká otázek národo
na přelomu 18. a 19. století odkryl problém úspor a investic,
hospodářských.
poznání těchto jeho názorů máme hlavně
ukázal, jak v lůně liberalistické soustavy tkvěl již prvek neliberalislický, který ovšem
svému uplatnění dozrál až po
Iři prameny:
1. Brožuru z roku 1800nazvanou »Zk o u m á n í o n ř í- stu letech za změněných již poměrů. Na hospodářské
řině současných
vysokých
cen not re v in«. Je
Mallhusově máme tak příklad, jak vratká byla libeto vůbec neilenší věc. kterou kdv Malthus nansal: ieště leošl nauce
ralisiická soustava a jak si sama vykopala svůj hrob.
než zmíněná Roznrava o lidnatosti.
ekonomie
2. Knihu »Zásadv nolitické
s hle
upotřebení«,
diska ieiich praktického
vydanou
našich
dějin
z
roku 1820.
3. Dooisv. v kterých si od roku 1811Malthus a Ricardo
sdělovali své národohospodářské názory a vzájemně si ie
britisovali.
Pokud jde o osud jednotlivých Malthusových prací, Martin Jan V ochoč:
s překvapením zjistíme, že byl naprosto různorodý. Jestliže
nepoznaného
Duchovní
dějiny
jeho populační
výzkumy vzbudily ihned velký zájem,
jakmile byly uveřejněny, a mohutně působily po celé 19.
století
století, takže spoluvytvářely liberalistický životní
názor,
jeho národohospodářské
názory byly zatlačeny do
Win tra: Josefinismus
Ke knize Eduarda
pozadí a záhy zapomenuty. Vytlačil je právě Ricardo. Te
I e až ku podivu, jakým úhorem je u nás oblast duchovprve až po stu letech znovu ožily,- zdokonalení a zdůraznění
svého významu pro náš soudobý hospodářský stav nalezly
nich dějin,, jimž se naši historikové věnovali jenom
pak v díle Johna Maynarda Keynese. Keynes sám se tomu
jaksi in margine dějepisectví politického, ačkoli právě v
přiznává v životopisné rozpravě o Malthusovi v roce 1933. naší vlasti leží těžiště dějství v hlubinách spodních prou
Tato rozprava je současně neobyčejně poučným zdrojem
dů ideových. České „Geistesgeschichte" zasvětil výlučně
pro poznání jak národohospodářského učení Malthusova, tak
svoje dílo vlastně jediný Zikmund Winter v osmi folian
i pramenů, ze kterých vyrůstá nauka Keynesova.
tech své pilné badatelské práce - a je zajímavou náho
Chceme-li se dopátrati smyslu Malthusova
národního
dou, že se duchovní líchy, po dvě generace neorané, ujal
hospodářství, budeme pravdě nejblíže, když prohlásíme, že
jeho německý jmenovec prof. Eduard Winter, do české vě
Ricardo — nikoliv Malthus — se hodil do aámce íehdy se
decké literatury uvedený právě před desetiletím Kalistovyvíjející
liberalistické
nauky hospodářské. Keynes toto
vým překladem své první knihy bolzanovské.
poznání doprovází povzdechem:
Winter má kromě vynikající kvalifikace historické také
»Kdvbv ien Malthus, místo Ricarda, bvl býval kmenem,
znamenitou erudici theologickou — a právě tato duchovní
z kterého vvrostlo národní hosnodářství devatenáctého sto
výzbroj, která chyběla našim dějepiscům téměř bez vý
letí. iak bvl bv svět dnes moudřejší a bohatší! Zatím však
řešení složité a leckdy temné pro
jimky, ho predestinuje
musíme nracně znovu obievovati. co nikdy nemělo ořestati
blematiky dějin idejí. Na studiích a edicích týkajících se
býti lidem zřejmé, a orosazovati to vůči zatemňující cloně
našeho znetvořeného vzdělání.«
Bernarda Bolzana prokázal Winter skvělou úroveň bada
2e Malthus mnohem lépe než Ricardo chápal podstatu
telskou a v encyklopedickém díle Tausend Jahre Geistes
hospodářského dění, vysvítá z jejich vzájemné korespodenkampf překvapil nadto hlubokým pohledem do nitra pro
blémů i odvahou formulovali je jasným, pronikajícím slo
ce. Dovolejme se tu opět Keynese, který svůj úsudek shrnu
je takto:
se
vem. Nuže, po těchto pracích mohl Winter přistoupit
»Od četbv této koresoondence není možno se odtrhnout!,
psání knihy dosud vrcholné, synthetické i rozbíravé záro
aniž bychom neměli nocit. že skoro úplné zanomenutí na veň, jejíž námět je úsekem tisíciletého, zápolení
- a ve
Malthusův směr a nanrostá vláda Ricardových názorů do
které je bolzanovská historie opět jednou z episod. Je to
dobu jednoho sta let zoůsobilv Dohromu ve vývoji národního
hosnodářství. Cas od času v těchto dopisech mluví Malthus
kniha duchovních dějin českomoravských ve století ome
o jasných věcech, kterým Ricardo se svojí hlavou v .oblacích
zeném daty 1740-1848.
vůbec nerozumí. Čas od času zdrcující odmítnutí, které Mal
Barok vrcholný a vyznívající, rokoko, osvícenství, em
thus pronáší, setkává se s duchem tak v sobě uzavřeným, že
počátkům liberalismu a u nás
Ricardo vůbec nevidí, o čem Malthus mluví.«
pire a biedermeyer až
Ricardo se liší od Malthuse nejen ve výzkumné methospojenému s ním národnímu obrození — to jsou vžité ná
dě, ale podstatně v pochopení obsahu hospodářské skutečzvy epoch, o které tu jde - Winter se však rozhodne pro
nostL Malthus chce, aby jeho práce byla prakticky užitečná
název josefinismu, odvozený od mohutného zjevu vladaře
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a myslitele, jenž stojí časově uprostřed toho dějství, ztě
lesňuje takřka všecko úsilí mnoha předchůdců, vrstevníků
i dědiců a je živým symbolem, milovaným i nenáviděným
představitelem oné myšlenky, kterou její stoupenci nazý
vali prostě „dobrou věcí".
Pojem a obsah josefinství byl u nás dosti nejasný a i těm, kdo pročtli některé přístupné dokumenty těch
dob - Pelclovy Paměti, Locatelliho Babylon Bohemiae či
krameriovskou Knihu Josefovu - se jeví obraz josefinis
mu jen ve vnějších a vlastně vedlejších znacích, zatím co
Tolerance, uvolnění
jeho podstata zůstává nepoznanou.
roboty a censury, rušení klášterů, frajgajstství a jakobínství, střízlivá reakce na vznícený barok, středoevropská
obdoba®mentality encyklopedistů - to jsou asi obvyklé
představy, spojované u nás se jménem josefinství, které
plují v čase a prostoru, nezakotveny a vnitřně nezdůvod
něny. Nechápeme duše českých josefinců, stejně jako jsme
do nedávna nerozuměli lidem z baroka, které jsme schematisovali pojmem „temna".
Aby vyložil a zdůvodnil tento duchovní proces v jeho
složitosti a vnitřní jednotě, sestupuje Winter hodně hlu
boko - až Trideniinu, které vítězstvím jesuitského křídla
v západní církvi, ochuzené o celý sever, razilo nový po
jem katolicismu, jehož obsahem bylo soustředění kolem
papeže a porobení církve římskou kurií. Proti tomu přiro
zeně protestují bohoslovci kvalitní menšiny - až Baiovi
a Erasmovi sahají kořeny tohoto duchovního hnutí, nazva
ného jansenismem podle vlámského biskupa, jenž ve své
knize „Augustinus" hájil starého pojmu církve, jak v ni
věřili Otcové, proti jesuitské heresi, která vyvolala v ži
vot dávno odsouzeného Pelagia. Se subtilifou scholastika
a s bystrostí moderního psychologa rozeznává Winter na
české půdě tři vrstvy jansenismu, tři generace bojovníků
téhož ideálu katolické renesance proti útlaku jesuitské
despolie: je to slavný kapucín, „velký páter" Valerian
Magni, po něm premonstrátský opat na Strahově Jeroným
Hirnhaim, mladší bratr Pascalův, a posléze hrabě Sporck,
grandseigneur z Lysé a poustevník z Kuksu, mecenáš Brau
nův a budovatel výtvarného symbolu Křesťanského ry
tíře. První vzdoruje, druhý uhýbá a třetí podléhá vítěz
ným tovaryšům Iňiga Loyoly, kteří bojují denunciacemi,
dragonádami a čímkoli za papeže a proti církvi, zbudo
vané na Petrově víře, nikoli na jeho stolici. V období te
reziánském proces pokračuje: biskup Hontheym-Febronius
svou skvělou knihou z r. 1763 šel na kořen věci a položil
fundament
duchovní obecnosti církve, budované ze
složek národních obcí katolických a řízené duchem staré
ho episkopalismu, opřeného božským právem - byl však
znásilněn, umlčen a lstivě vylákán
odvolání. Jeho setba
spolu s odkazem Janseniovým nebyla však zničena a rók
1773, kdy konečně sám papež láme příliš nebezpečnou a
dvojsečnou zbraň jesuiiismu, je povelem
restituci du
chovního života po Evropě. Jedná se s „malou církví"
utrechtskou, která nekompromisně stála na Augustinovi i
za cenu papežské klatby (je to táž církev, která o století
později udělila svěcení sfarokalolíkům) — a Wintrova
kniha nám ukazuje, jak velký podíl při oné akci měla Ví
deň i Praha, kde zejména řády augusfinské přímo ožily no
vým posláním. Kurie však byla mocná a její praxe příliš
už se vžila obnově církve nedošlo - a v Čechách
snad jen Madonna Vojslavická, Virgo Veneranda, svědčí
o utrechtské pouti želivského opata Schindlera, jež mohla
miti dosah nedozírný.
Po smrti Marie Terezie, která uznávajíc potřebu obno
vy církve, přece jen srdcem želela jesuitů, nastává pravé

období josefinismu vítězného. Dosavadní spoluvladař se
stává císařem, aby nyní všemi silami realisoval ideál svůj
i svých spolupracovníků. Ušlechtilé postavy vyšehradské
ho probošta Hrzána, břevnovského opata Rauíenslraucha,
biskupů Haye a Hurdálka - to jistě nejsou zjevy, jež by
se daly charakterisovat jako nevěrci, jakobíni či dokonce
zednáři, jimž na vrub chtěli pozdější jesuité připsat celé
hnutí josefínské. Winter kreslí všecky tyto osobnosti velmi
výstižně, lapidárně a opravdu „důkladně" - t. j. podle do
kladů nepochybných. Jako všichni oni, tak i Josef II. sám
hluboce věřil v blahodárnost a zdar své dobré věci - a
proto ani vídeňský pobyt papeže Pia VI. nic nemohl změ
nit na vytčeném směru. Rušila se pobožná bratrstva s krouž
ky literátů, ale budovala se charita sirotčinců, chudobinců
a sdružení blíženské lásky. Vyzdvihla se staletá opatství
s knihovnami, bohatými stoly a konírnami prelátů (také ovšem s nelidskými karcery pro mnichy), avšak zakládaly
se generální semináře, z nichž měli vyjít duchovní pastýři
vzdělaní a duchovně ukáznění - nikoli ovšem „poslušná
košťata" podle vůle Loyolovy. Farář, ne mnich, biskup, ni
koli písař papežův měl být páteří obnovené stavby církve,
proto všecko rušením nahromaděné jmění bylo obráceno
na fundus religionis a v málo letech zřízeno či obnoveno
tolik far a lokálií po Čechách a po Moravě, jako nikdy
před firn ani potom.
Po smrti Josefově zbylo residuum duchovní, krystalisuvalo a vracelo se v etapách generací. Sledy dobré věci po
kolení josefinců objevuje Winter v theologické i filosofic
ké sféře kruhu Bolzanova, kde se ocitá na „domácí půdě"
svých životních studií — a odtud vedou cesty ještě dále,
Čechům i Němcům, kteří vyrůstali v tomto ovzduší - Beer
i Günther, Jablonský i Havlíček jsou dítkami téhož ducha
—a zejména Kutnohorské epištoly z roku 1851zůstanou pro
vždy klasickou knížkou tohoto ducha upřímně katolického
a při tom vědomě protipapežského. Tendence zbořit hrad
by konfesního záští, obnovit skutečnou toleranci mezi kře
sťany důkazem, že jednota církve není totožná s centralis
tickou politikou Vatikánu — to byla vůdčí myšlenka poko
lení josefinců u nás, právě v této zemi tak bohatých tradic
náboženských, kde tytéž myšlenky už ve století gotiky
formulovali její největší synové ...
Wintrova kniha (německy vyšla předloni, česky v pře
kladu Vlád. Sojáka v těchto dnech), je dílo přísně vědecké,
které snese jakékoli kritické hledisko - přece však se ne
zříká vlastního stanoviska a jisté tendence, bez níž konečně
nelze ničím opravdu proniknout. Tato tendence je obran
ná, postoj Josefovi a josefinství sympatický. V tom je je
jí nečasovost - i nadčasovost. Včerejšek objevil půvab
českého baroka, dlouho neznámý a popíraný - je tedy
dnešek tím ochotnější zatratit josefinismus, který chtěl lí
beznou poutní kapličku nahradit prostým, vážným farním
chrámem o jediném oltáři Dobrého Pastýře. Nám se po od
stupu dvou věků vyzlacuje každá barokní památka poesií
sladkých zašlých dob, avšak lidem z r. 1780se pestré cetky
jejich včerejška líbily tak málo, jako nám secesní nábytek.
To snad postačí' pro pochopení i pro omluvu jejich obrazoborectví, které nám připadá skoro protiumělecké a drsné.
Třeba si však také všimnout kladných hodnot josefinismu,
jeho duchovní podstaty. Ta vysvitne z knihy Wintrovy
tak jasně, jako ze žádného dosavadního díla. Je to první
jeho začlenění do
rehabilitaci věku 1740-1848
krok
celku duchovních dějin této země. Je to most přes propast
mezi světem Komenského a Balbínovým a světem Havlíč
kovým i jeho dědiců.
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