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Odpověděli!
"VTa těchto stránkách 1. prosince bylo psáno: »Do vá1N noc jsou jen tři neděle, do Nového roku čtyři. Na
dílka pro nepřítele bude necekaná, zajímavá.« — V ná
sledujících dnech autor dostal z hloučku nepolepšitelných tuto odpověď: »Proroku, do vánoc je s Němci ko
nec. Londýn se nemýlí.« — Mluva skutečnosti nyní po
měsíci dala za pravdu autoru. Ono stojí ostatně za, uvá
ženou, kdo je vlastně lépe informován o vývoji v bu
doucnu, zda spojenci už polozapomenutí londýnští emi
granti anebo pražská česká vláda.
Ríše se do Nového roku nezhroutila, jak jí to přáli
čeští Židé z Londýna, nýbrž odpověděla na Západě úde
rem z čista jasna, který rázem zlomil Eisenhowerovu
kombinovanou ofensivu, jež na severu se pokoušela pro
východu podél osy Cáchy—Kolín n. R., a z Lot
razit
rinska
severu ' podél osy Saarburg—Bitsch—Kaisers
lautern—Kreuznach. Po dosažení Kolína n. R. a Kreuznachu měly obě Eisenhowerovy útočné skupiny armád
postupovat jedna druhé vstříc a někde u Koblenee vý
chodními křídly navázat spolu spojení u ústí Mosely do
Rýnu.
Z dosud klidného úseku západní fronty mezi poho
řím Vysokého Vennu a Moselou vyrazila náhlá němec
ká ofensiva ve směru západním. Pronikla v prvých dnech
do hloubky 50 km. Přetla dálnici Lutych—-Arlon a pře
nesla se na západní břeh jihobelgické řeky Our the. Pře
kvapený nepřítel zastavil v rozpacích všechny operace
Rýnu a po několika dnech přeskupil ze
ve směru
svých sil, co se dalo, aby zahájil tlak proti patám ně
meckého útočného klínu od severu přes Vysoký Venn'
a od jihu z dolního Lucemburska. Hlavní boje probíhají
však na belgické půdě. O jejich prudkosti svědčí, že za
necelých 10 dní střetných operací ztratil tam nepřítel
přes 1000 bojových vozů.
Německá ofensiva do jižní Belgie zodpověděla stra
tegickou otázku, kterou si kladl od září letošního roku
vojenský odborník: při j m e němé
évrchní
ve
lení
rozhodnou
bitvu
s Angl o-A me r ič a nebo na východ
od Rýnu? Zde
ny na západ
byla také odpověď na otázku, zda Ríše vojensky je v si
lách, anebo zda ochabla. Německé vrchní velení by se
nikdy neodvážilo velikých útočných operací na západ od
Rýnu, kdyby si nebylo jisto, že je znovu pánem situace
na všech bojištích, tedy nejen na Západě, nýbrž také
v Itálii, na Balkáně, v Podunají a na východní frontě
od Karpat- až
Libavě.
Z německé strany se mluví o tom všem velmi zdržen
livě, jak zdůraznil ve svém vánočním poselství říšský
ministr dr. Goebbels. Jisté je, že německý protiúder před
cházela výborně organisovaná obrana, na které Eisen
hower vyčerpal své zálohy. Německému velení nezůstalo
utajeno, že tvrdošíjné útočení britské 8. armády na vý
chodním křídle italské 'fronty v rovině mělo zastřít po
vážlivé oslabení amerického západního křídla této fron
ty v horách. Odtud totiž odešla potichu řada amerických
divisi, aby byla vržena do krvavého mlýnu v prostoru
Cách.
V Londýně i ve Washingtoně opravdu na podzim
věřili, že do vánoc je s Říší konec a podle toho plánovali.
Učinili tomu odpovídající opatření v zálohách a výrobě
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válečného materiálu Ale místo velikého vítězství
vá
v
ohlásili svým poddaným
nocům Churchill s Rooseveltem
další rekrutýrunk — povolávání nových ročníků. Kdyby
byl býval Roosevelt jen zdaleka tušil, že Ríši tuto zimu
nezdolá, zajisté by si byl rozmyslil rozpoutám veliké
protijaponské ofensivy na Filipiftách. Nepřítel podceňo
val německé vedení politické, hospodářské a vojenské.
Přeceňoval také účinnost leteckého teroru politicky, hos
podářsky i vojensky.
Jediný ze spojenců viděl do karet svých společníků
a to byl Stalin. Jako v krisi italské v minulém roce, tak
také nyní v zdánlivé krisi německé hleděli ho Churchill
s Rooseveltem převézt. Tři měsíce už zde upozorňujeme,
že se postupně vytváří tichá fronta britsko-soyětská na
Balkáně a že Churchill s Stalinem se nakonec střetnou
v otázce řecké, albánské a turecké. Churchill na počátku \
prosince věřil v úspěch spojenecké ofensivy na Západě
a proto svému spojenci s rudou hvězdou chtěl se před
časně postavit na Balkáně, když tento cestou občanské
války chtěl se zmocnit proti britské vůli Řecka.
Churchill 8. prosince v dolní sněmovně prohlásil,
že situace v Itálii a Řecku ukazuje nečekaně rychlý vze
stup sovětského vlivu v Evropě, který vzbuzuje obavy a
vyvolává rozpor mezi Londýnem ^Moskvou. Rozhořče
ní Churchillovo bylo potud pochopitelné, poněvadž u řec
kých bolševických povstalců byla nalezena americká vý
zbroj; která byla před časem odeslána do Sovětského
Nyní
Němcům.
proti
užita
svážu, aby byla
kosila Churchillovy červenokabátníky. Je to neuvěřitel
poutá
britné. Pravdou je, že Stalin
v Řecku
»
by jinak
mohly
být po
které
ské divise,
Němcům
nebo
proti
užity
na Zá
v Itálii
padě.
Churchill je dobrý počtář, avšak nepřesně určených
hodnot. Proto v domnění, že na Západě si věc spojenců
stojí dobře, položil 8. prosince dolní sněmovně otázku
důvěry, která dopadla pro něho politicky bídně. Jen 309
poslanců, tedy pouhá polovina, hlasovalo, a to 279 pro
Churchillovu řeckou politiku a 30 proti. Ve skutečnosti
bylo ze 615 poslanců 339 se svým premiérem nespokoje
no. Za jiných okolností by se byl britský ministerský
předseda poděkoval. Ale to nebyl ještě konec Churchil
lovy. smůly. Do zad mu vpadl severoamerický ministr
zahraničí Stettinius s prohlášením, že v italské a řecké
politice Anglie postupovala samostatně, aniž vzala v po
taz své spojence USA a SSSR. Do třetice zřítila se na
jeho hlavu německá ofensiva na Západě.
Stalin v prosinci nezahálel. V britské dolní sněmov
ně měl už svou úředně spočítanou většinu. Roosevelt si
ho nemohl pohněvat, poněvadž s jeho pomocí stále počí
tá proti Japoncům. Proto dal Stalin v Řecku rozkaz ke
generálnímu útoku proti Britům a řecké »demokratické
vládě« Brity podporované. Z Bulharska poslal řeckým
povstalcům brannou pomoc vedle nových zbraní.
Je-li hlavním problémem této války pro spojence
zničení Velkoněmecké říše a po té vyvrácení Japonska,
proč tito spojenci nekoncentrují své síly tak, aby na
ose Cáchy—Varšava si obrovské útočné klíny s obou
stran podaly ruce? Místo toho vidíme něco zdánlivě na
prosto nepřirozeného. Síly anglo-americké, určené' pro
jedno v Evropě a druhé
Evropu, mají dvě těžiště,
Podobné
Orientě.
ie
Blízkém
to Se silami sovětskými.
v
Proti komu jsou nyní soustřeďovány značné sovětské
vyšší taktické jednotky pod Kavkazem, v severním Irá
nu a na severním pohraničí Afganistanu? V těchto

PfitDmnoso
končinách
nevíme,
přece
ně
o žádných
něho
meckých
japonských
di visí chi Jiho
východní křídlo německých branných sil sahá jen do
severní Černé Hory.
"
Churchill za takových okolností musil ovšem puto
vat do Cannossy, ódprosit Stalina a požádat Roosevelta
o mínění, které mu bude rozkazem v otázce řecké. Od
letěl do Athén. Tam pokorně prohlásil, že vše co nyní
z místa podniká, je předem schýleno Moskvou a Wa
shingtonem. Muž porážek
Churchill
ty to dny
pochovává
vlastně
britskou
tradiční
po
li tiku
stredomorskou.
Chtěl bolševismu zabrá
nit přístup do Středomoří a do Blízkého Orientu. To se
odhadl
sílu ně
mu nepodařilo, poněvadž špatně
meckého
odporu
a meze severoamerické politické
podpory. Před pěti lety jsem opakoval, co proneslo ně
kolik vidoucích Angličanů, když se v roce 1937 Chur
chill dral do popředí britské politiky: Churchil
se
stane.hrobařem
britského
imperia.
Vánoce v Anglii byly tentokrát přesmutné. Co čert
nechtěl, britský tisk z návodu ministerstva informací se
rozhovořil,
jako přenáramně informovaný, o zbrani
»V 2«. Navlas věděl, že nese jen do vzdálenosti 380 km.
Čtouce tuto odbornou úvahu, oddechli si Angličané ve
střední a severní Anglii. Ale neoschla ještě čerň na brit
ských novinách, které zprávu o »V 2« přinesly, když v
západní části střední Anglie, v Manchesteru, přes 500 km
vzdálené od nejsévernějšího
křídla německé západní
fronty, začaly vybuchovat strašné střely »V 2«.
A co tomu všemu říká muž z lidu ve Spojených stá
tech. kterému bylo slibováno, že nebude posílán za Ve
likou vodu a že Velkoněmecká říše se zhroutí ve čhvíli,
kdy jí Spojené státy pohrozí válkou? Tento severoame
rický muž z lidu nemůže se totiž s Němcem nebo Če
chem ani zdaleka srovnávat. Známý Carnegiův ústav
zjistil, že ve Spojených státech, které se vydávají za
pomazaného zachránce lidstva a kde je soustředěno nej
větší bohatství, každý
člověk
osmý
je anal
fabet.
'Je zajímavé, že analfabetismus ve Spojených
státech. vzrostl právě za Rooseveltova presidentstvL V
roce 1930, podle úředního sčítání, x bylo ve Spojených
státech 4.3 milionu analfabetů. V roce 1943 jich však
Carňegiův ústav napočítal už 16 ijtúlionů. Na tom má
líesporně podstatný podíl »požehnání demokratické hos
podářské krise*, jež zachvátila Spojené státy roku 1929.
~ »American Institute of Public Opinion« v roce 1939
zjistil, že ve Spojených státech je 96.5 proč. lidí proti
americké účasti na evropské válce. Na podzim 1941, kdy
agitační amerieká mašina běžela na plné obráíky, Židy
až
prasknutí přepínaná, týž ústav zjistil, že ve Spoje
ných státech je stále ještě 80 proč. Severoameričanů
proti vstupu Spojených států do evropské války. A s tě
mito »morálními hodnotami« Roosevelt se vydal za moře
zničit Evropu.
Vleklé koloniální války vyvolávaly vždy nespoko
jenost v domácí zemi. Rooseveltova válka proti Velkoněmecké říši a Japonsku je největší koloniální válkou
(dějin. Jedinou záchranu vidí Roosevelt nyní v Sovět
ském svazu. Slíbí mu, nebude-li jiného zbývat, třeba
1 kus Australie, když mu pomůže z evropské šlamastiky.
Nejsme optimisty. Neděláme si situaci lehčí. Nelžeme
Ro vlastní kapsy. Ale je naší povinností nezavírr* oči
před obtížemi n nepřítele, které právě vyvolal náhlý
liěmeeký odpor. Tvrdé měsíce čekají domýšlivé Ameri- ř
kánce i znavené Angličany. Také Velkoněmecká říše to
nebude mít lehké. Ale vydržela-li od srpna 1944 do
ledna 1945, vydrží i dále. Stejně tomu bude s Japon
skem, které dobře zatápí Rooseveltovi na Východě.
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III. kongresu

Evropě

Unie nárpdních
žurnalistů)

svazů

dyž se v minulém roce v červnu sešli zástupci jedXN- nadvaceti národů
paláci Schönborn ve Vídni,
Evropa tvořila ještě silnou jednotu. Byla to jednota
vojenská, a jednota pracovního úsilí. Na kongresu po
prvé velkorysým způsobem byla tehdy vyvolána a oži
vena duchovní jednota Evropy, jak ji vybudovalo úsilí
všech národů evropských průběhem století svými ko
lektivy i tvůrčími a duchovními vůdčími postavami.
V hodině přicházejícího nebezpečí sfe Evropa rozpomí
nala na vlastní 'duchovní podstatú. (Viz Dr. W. Meyer:
Europäisches Bekenntnis, Orbis.)
Letošní zasedání kongresu se dálo ve dnech, kdy vo
jenská jednota Evropy už přestala existovat. Vlny: ne
přátel převalily se přes kraje Evropy a doléhají na samý
její střed, na území německé. Ale evropská myšlenka
tím neutrpěla. Naopak. Nikdy nebylo přiznání
Evropě
upřímnější a dynamičtější. Právě živý pocit nebezpečí,
vědomí, že by mohla snad i zaniknout, dalo všem ná
rodům Evropy plně poznat, že Evropa je cosi nenahra
ditelného, život sám. »Můžeme hrdě doznat,« pravil v
závěrečném • referátu zástupce šéfa tisku říšské vlády
Helmut Sündermann:
»V našem táboře je Evropa,
jsou všichni národové, kteří chtějí býti volní, jako byli
jejich otcové. Nikdy se jasněji neukázalo jako dnes, že
tato Evropa je živoucí organismus, bytdšt, která vyvine
plnou sílu, plnou vůli a plný fanatismus tehdy, když je
ve své podstatě ohrožena.« A Francouz Marcel Déat to
stvrdil skvěle raženým výrokem: »Být v Německu zna
mená být v Evropě, v evropské pevnosti. Neznamená to
být emigrantem. Nejsme žádní emigranti, jsme tu jen
přechodně, abychom zde nabrali nových sil a zúčastnili
se znovudobytí Západu . ..«
Záměr znovudobýt Evropu stáí v pozadí myšlenek
. účastníků kongresu. A o ničem
všech
se méně nepo
chybovalo než právě o tom, že v pevnosti Evropy, v Ně
mecku, je nahromaděno tolik vojenských sil, tolik vůdcovské geniality a tolik' nezlomné vůle, že vojenská zá
chrana Evropy je nepochybná. Pod dojmem zkušeností
z posledních let shledávalo se však, že pouhá vojenská
jednota nestačí a že je ji nutno podezdíti opravdovou
revolucí. Revolucí sociální a revolucí ve vzájemném po
měru národů. Bylo proto tentokráte jasně prohlášeno, že
evropská reconquista musí být doprovázena revolucí s ocialistickou,
prosazením ideálů nacionálně-socialistických a revolucí národní,
jež zajistí jednotu Ev
ropy za plných garancií, že se v této jednotě národy a
jejich kolektivy budou moci vyvíjefí dále podle svého
vlastního genia národního.
Po jednotě Evropy toužili velcí duchové evropští po
mnoha staletí. Ale touha sama nemohla jednotu způso
bit. Vojenská síla také ne, poněvadž vždy zase vyvolala
protisíly tak m,ocné, že jednotě dovedly zabránit. Proto
Američan Edgard Mowrer vyslovil kdysi přesvědčení, že
Evropa spadne jednoho dne do klína Spojeným státům,
aniž by se sama mohla někdy sjednotit. »Jen jedna okol
nost by ji dovedla sjednotit,« řekl tehdy jasnozřivě —
hrůza
»toliko nějaká veliká
je s to způsobit tento
zázrak sjednocení.«
bolševického
děsu
Sjednocující
role
Tato negativní mechanická síla sjednocovací se ob
jevila v podobě Sovětů. Značná část východní a jihový
chodní Evropy zradou slabých vlád se octla v moci So
větů. Ale sovětský výboj nesleduje jen prapory sovět
ské armády. Zapouští silné kořeny všude tam, kde vkro-

Přítomnosti
čí i noha vojáků anglo-amerických. Ěecko, vyhrazené v
Teheránu Anglii, je v podstatě ovládáno komunisty a
marně se snaží anglická armáda udusit oheň občanské
války. Francie, vyhlédnutá Anglií za hlavní pevnost protisovětského západního valu, stala se nejen úrodným po
lem občanské války, ale byla de Gaullem -smluvně při
poutána
Sovětskému svazu, a místo, aby se stala pev
ností protisovětslcou, stává se nejzápadnějším odrazovým
můstkem komunismu. Ukázalo se, že Angloameričané
nemají ani vnitřní ani vojenskou sílu, aby zabránili pro
nikání komunistické revoluce v Evropě. Jedinou protisovětskou výspou v Evropě je už jen Německo.
Dnes je jisto, že kdyby nevyhrálo Německo, celá
Evropa se stane komunistickou, i kdyby to byla pro An
gličany pilulka sebetrpčí. A co bolševism přináší, to ne
ní už jen přízrak vznícené obrazotvornosti, nýbrž hrůz
ná skutečnost a zkušenost, - kterou některé národy měly
už příležitost prožiti. Otřásající obraz o ní podal gu
vernér Estonska dr. Mae. Bolševismus v zabrané zemi
ničí především individualitu každého občana:
Bolševismus je státní systém, který z každého státního
občana dělá bezvolného státního otroka. Je to systém, který
odpoutá zerpiúplně od vnějšího světa. Malá klika beznadějně
"brutálních lidí ovládá bolševismem všechny obyvatele země
a ze samostatně myslících lidí činí jedince, zbavené všeho
majetku a veškeré sebedůvěry, kteří se pak stávají nevol
nými. zezvířečtělými otroky. Hlavním znakem bolševismu je
to, že všichni státní občané se promění na státní dělníky. V
bolševickémstátě není žádných sedláků, žádných živnostníků,
žádných svobodných povolání, není nikoho, kdo by byl hos
podářsky samostatný, jsou v riěm jen státní otroci, kteří jen
tehdy mají co jisti, když jim stát jisti dá a kteří jen tehdy
řmohou žiti. když to stát dovolí.
Aby se
tomuto konečnému výsledku dostal co
nejrychleji, má bolševismus už vyzkoušené metody. Roz
bije především rodinu, nejsilnější překážku. Každé oso
bě přikázáno jen 6 čtverečních metrů obytné plochy.
Poněvadž se žádný byt nedá směstnat do této míry,.- na
jdou se přebytečné metry, které dávají státu záminku,
aby do rodiny nasadil ještě rodinu jinou. Z toho vzniká
> rozvrat rodiny, vzájemné donášení, konec rodinné inti
mity. Žena musí pracovat, muž musí pracovat a »ne
děle« pro každého spadne na jiný den; děti jsou vzaty
do státní výchovy a nabádány
tomu, aby doma špic
lovaly. Zákony umožňují, aby se sňatky uzavíraly v
minutě a také v minutě rozváděly. A tak všechno je na
tomu, aby se rodina rozbila.
sazeno
Druhá základna svobodného člověka, soukromý ma
jetek, je také podtržena hned v prvních dobách. Vyvlastněn je nejen kapitalistický velkopodnik, nýbrž i
malé dílny a drobné statky. Plat je brzy přizpůsoben
hladině sovětské, takže dělník na oblek, na který musel
dříve pracovat jeden měsíc, musí pracovat nyní pět mě
síců. A ani jej nedostane.
Třetí základnou svobodného člověka ^e jeho ná
rodní pospolitost. Na tu podle svědectví dr. Mae šel v
-Estonsku útok nejsilnější. Nejprve byla ubita inteligence
a vedoucí vrstva národa. Pak byli odvlečeni práce schop
ní muži do Sovětů na donucovací práci. Ženy byly od
trženy od dětí a rovněž .poslány na práci. Staří lidé obo
jího pohlaví byli pak jednoho dne vyzváni, aby nastou
pili pěšky cestu na Sibiř. Kdyby nebyli včas přišli Něm
ci, byli by všichni zahynuli.
Udivuje, že po těchto tragických zkušenostech bal
tických národů najdou se ještě národy, které znovu pod
lehnou vábivé propagandě Sovětů. Stále ještě jsou ná
rody, které neprohlédly »plán bolševického generálního
štábu na světovou revoluci«. První etapa tohoto plánu
podle šéfa říšského tisku Dr. Dietricha
začíná uza
vřením paktu o přátelství a neútočení.
Tato etapa ie doprovázena zakládáním »Spolků pro pěs
tování přátelství se Sovětským svazem«. Podle potřeby se
použi.iehesel »jednotné fronty«, »antifašismu«.»politiky mí
ru« nebo »národního bolševismu«. Následuje rozklad demo
kratických a marxistických stran ve prospěch organisací ko
munistických. podporování všech hesel třídního bole. fi
nancování stávek atd. Když postižený stát proti těmto pod
vratným rejdům bolševickým uvnitř země zakročí, prohlásí

Moskva, že reakčni vláda ruší dobré vztahy Sovětskému
svazu a proto bezpečnost Sovětů je ohrožena. Vláda ie do
nucena odstoupit a pak se rychle střídají vládní kabinety je
den po druhém až konečně převezmou vládu domácí bol
ševici. kteří vydají zemi Sovětskému svazu. Jestliže vnitřní
puč se nezdaří, sovětská armáda dokončí, co započali agenti
Moskvy, totiž ozbrojenou mocí přepadne téměř bezbrannou
zemi Následují pak vynucené volby za nejtěžšího teroru a
země se připojují
Sovětskému svazu.«
Dějiny baltských republik podávají věrný obraz
této taktiky. V poslední době na jihovýchodu Evropy
byli jsme svědky stejné taktiky, ovšem poněkud podle
okolností pozměněné. Její osnovu vyložil maďarský mi
nistr dr. Franz R a j n i s s :
»Nejprve se slavnostně chlastá vodka, vyslancisi dojem
ně tisknou ruce. na sovětském vyslanectví jsou slavnostní
recepce a je slyšet tovaryš sem a tovaryš tam!
V druhém jednání pochoduje do země sovětská armáda,
květinami ozdobená. Nato padá zrádná vláda na nepatrn#
tlak.
V třetím jednání členové první vlády se pozavírají, so
větská armáda začne vyvolávat rvačky, plení domy a zná
silňuje ženy a dívky.
Ve čtvrtém jednání padá druhá zrádná vláda a započíná
hrůzovláda a tažení proti nepřátelům Stalina Velikého,
při
němž se dějí deportace do Sovětského svazu.
V pátém aktu luza vyžene třetí zrádnou vládu a pro
hlásí sovětskou republiku. V Moskvě zasedá sovět komisarů,
kteří přijmou zprávu' o tom s jednohlasným výkřikem:
»Charašó«. načež do čela nešťastného a z mapy vymaza
ného státu je postaven sovětský guvernér. Na území nové
sovětské republiky se pošle darem 2000židovskýchpolitruků,
aby případně likvidovali tu část národa, která by se začala
divit. Na konci pátého jednání zpívají živí i mrtví dojem
nou novou sovětskou hymnu a tragikomédie končí rovnosti
žebráků a otroků.«
Bolševici prokázali až dosud úžasnou pružnost
metodě. Tak jako se dovedli na venek zříci Internacio
nály, vrátit se vlastenecké tradici a najít dobrý poměr
poplivané demokracii a dokonce sejmout tabuli s bran
Kremlu: »Náboženství je opium národů« a oprášit pra
voslavnou církev, tak jsou ochotni
jakékoli komedii v
evropském prostoru, jakmile by se toho ukázala potřeba.
Dovedli bychom si i představit, že vzhledem
obavám
evropských národů před kolchozací a vyvlastněním vše
ho majetku prohlásí jednoho dne slavnostní jakousi ev
ropskou N e p, novou hospodářskou politiku, při které
zajistí sedlákům jejich majetek a řemeslníkům jejich
dílny. Čím mírněji bolševici postupují, tím jsou však ne
bezpečnější. Bolševici dovedou čekat. Když za revoluce
viděli, že by ztratili oporu sedláků a zbytku podnikatelů,
vyhlásili Novou hospodářskou politiku a dvanáct roků
trpělivě čekali, až tyto síly vytáhly zemi z nejhoršího
a až jim žádná evropská moc nemohla přijít na pomoc
a teprve pak rázem vyvlastnili všechny sedláky a expropriovali všechny zaměstnavatele. U bolševiků je vždy
důležité ptát se, co je jejich konečným cílem, a ne co
právě nyní hodlají dělat. Konečným jejich cílem je Ev
ropu přizpůsobit úplně životní úrovni Sovětů. Konečným
cílem je neúprosný komunismus bez soukromé rodiny,
bez soukromé podnikavosti, bez soukromého majetku,
bez vlastní myšlenky, s mladou generací, která vyrůstá,
aniž znala otce a matky po vzoru pověstných tureckých
janičářů. Pošetilci jsou ti, kdo myslí, že vyšší úroveň
Evropy naopak si přizpůsobí nižší úroveň Eurasie. To je
jako chtít, aby se kabát šil podle knoflíku, jak kdysi
prohlásil jeden z cynických vedoucích bolševických. Při
tom knoflíkem je mu kterákoli země evropská a kabá
tem je Sovětská unie.
Bolševici' jsou si ovšem vědomi, že s evropskými lid
mi budou mít vždycky potíže, poněvadž si na otrocké po
měry marxistického státu nezvyknou. Proto jejich ideá
lem je v podstatě evropský element vyhladit. Z duše
jim promluvil Žid Ilja Ehrenburg, když ve svém romá
ně »Trust D. E. likviduje Evropu« nechává vyhladit vše
chny národy Evropy — ne toliko Němce — a z Evropy
dělá poušť.
»Proměníme-li Evropu v poušť, bude to akt velké lásky
lidstvu. Tři sta milionů bude vděčno za to. že se budou
naposled modlit »Otčenáš«.. . Pozděii Evropu znovuobievíme. Osadíme ji znovu kolonisty, pro mne třeba i kolonisty
z Afriky ...«

PfflDmnQSb
Ať vůči Evropě použijí ja
To jé skrytý cíl ovt.
tomu, Evro
kéhokoli manévru, každý bude směřovat
pany vytrhnout z kořenů, zotročit, ožebračit a po přípa
dě naprosto vyhladit.
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této práci zaslepenost Angličanů se jim stala neoceni
telným služebníkem.
Helmut Sündermann ukázal, jak se znenáhla u An
gličanů rodila vražedná myšlenka na neslýchaný zlo
čin, jemuž v dějinách riení rovno. Angličané, kteří už
role kapitalistické
Sjednocující
v minulé válce použili proti bezbranným ženám a dě
tem vyhladovoyací blokády, v této válce viděli, že blo
»m o r a 1 i n s a n i t y«
káda nepomáhá a že vůči Německu bude nutno použiti
otevřeného zločinu a ne už jen zastřeného.
Děs z Východu je tak silný, že se pro něj-často za
Ale poražení Němec kaje jim záminkou, jak z Ev
pomíná na děs ze Západu. Někteří se domnívají, že kdy
by už nebylo jiné volby než mezi bolševiky a západním
ropy učinit -jen své vlastní koloniální území. S Ita
kapitalismem, že západní kapitalismus byl by menši zlo, ly, které nachytali na sliby, jednají stejně, jako chtějí
tím spíše, že kapitalismus ve starém demokratickém a jednat s Němci. Průmysl
je u nich potlačován,
.
liberalistickém ražení je beztak věcí minulosti. Ale v tom
Italové jsou sráženi jen na zemědělskou
úroveň a ty
je velký omyl. Západní kapitalismus právě za této války
miliony, které se na půdě neuživí, mají prostě buď za
narostl na nebezpečí, které má právě tak tvrdou a hrůz
hynou ti nebo se vystěhovalá jako-, laciná 4 pracovní síla
hospodářství anglo-americké
nou tvář jako boišesdsmus. Tak jako dřívější socialismus
pro »novoliberalistické«
byl téměř neškodnou záležitostí, projevující se hlomoz
nebo pro státní otroctví sovětské. S Francouzi by se neným schůzováním a honosnými demonstracemi, až te
zaeházelo jinak, kdyby postavení Francouzů nebylo pro
ně choulostivé. Francouzi svou hrou s bolševismem
prve ruský komunismus a z něho vyrostlý bolševismus
učinil z něho krvavý přízrak lidstva, tak i dřívější libe
ohrožují plány Anglo-Američanů.
Proto se -koloniální
ralismus a demokratický kapitalismus byly v celku ne
plány s Francií musí utajovat. Ale Francouzi vědí, že
škodnou záležitostí proti kapitalistické expansi, o kterou
nebýt Stalina, nebyl by de Gaulle nikdy uznán za vládu
usiluje předimensovaný průmysl, ovládaný Židy. Seve
Francie a že i dnes se Francii upírá právo mluvit do
roameričané nepovažují kapitalismus nikterak za přeži
příštích mírových záležitostí. Stále ještě Francie pro An
tou věc. Naopak jsou přesvědčeni, že právě nyní je doba,
glii a Ameriku není velmocí. Je nejvýš dobrým rekrukdy je možno jej vnutit celému světu. U vědomí své> tovacím územím pro vojáky, kteří mají krvácet za ka
absolutní výrobní převahy chtějí zrušit všechny přehra
pitalismus na bojištích, zatím co Stalin se snaží z nich
dy, které v obraně národních kolektivů a národních vý
učinit svoje příští vojáky bolševismu na západě Evropy.
robních sil nastavily všechny národy v cestu anglo-ameV obojím případě jsou jen figurkou ve hře druhých.
rickým výrobním a obchodním monopolům. Aby toho
Tak Anglo-Ameriěané
tomu, aby uskutečnili své
dosáhli, chtějí rozbít všechny národní kolektivy pod zá
»neoliberalistické« plány, potřebují vyhladit a hlady
koloniální;
dranvlády.
Své
minkou, že ničí jejich špatné
umořit miliony a miliony Evropanů. Měnit vládní a hos
covací hospodářství chtějí vnutit celému světu. Dosa
podářský režim, ba měnit i svobodné selství v kolchozní
vadní evropský a americký kapitalismus kolonisoval jen
nebo plantážní otročinu, svobodné podnikání buď v hos
Subtropická
mírná pásma ve všech dílech světa.
a tro
podářství spoutané zlatými okovy dluhů nebo ve státní
pická pásma byla využívána pouze obchodně a při těžbě
otroctví, to vše je krutá a revoluční změna, ale je to ko _
surovin. Bílý kolonista se v nich jako rolník a trvalá pra
nec konců změna díla lidského v jiné dílo lidské. Ale
covní síla nikdy neuplatnil. Jen jako plantážník, inže
vyhladit 140 milionů Evropanů, rozmetat národnosti,
nýr a obchodník. Americký kapitalismus je však ocho
to už není útok na lidské dílo, to už je opravovat ka
ten jít v kolonisaci dále, než šel až dosud árijský kapitovským způsobem dílo Boží. Že v Evropě Němci na
talism. Čína ku př. je mu velkým dokladem, že jsou tu
rostli na nejsilnější a Evropu vedoucí národ a že v
miliony, které je možno vyvrátit z jejich rodné půdy a
Evropě každý národ se stal velkou sociální a kultur
rozložit jim jejich patriarchální hospodářství a způsob
ní jednotkou, to je dílo věků, dílo Prozřetelnosti. Zá
života a kolonisovat jimi nejen drsný sever, jako se to
padní kapitalisté — o bolševicích ani nemluvě — ztra
stalo na př. v Mandžusku, kde v posledních dvaceti le
tili jakoukoli morální odpovědnost. Na kongresu žur
tech se usadilo na třicet milionů Číňanů, ale také ne
nalistů konstatoval hned v úvodní řeči šéf říšského tisku
hostinné džungle indočínské, malajské, ostrovů Východní
dr. Dietrich,
rapidní
že tato válka »vykazuje
Indie atd., kam už dnes se Číňané po milionech stěhují
rozklad
lidské
morálky«.
Symbolem tohoto roz
a kde se osvědčují i jako pracovní element, ač Evropan
kladu je mu bombardování žen a, dětí, starců a všech
tato podnebí nesnáší. A nejsou znamenitou koloniální
civilistů v zázemí. Tu udeřil dr. Dietrich na hlavu '
hmotou pro Afriku Indové, kteří se už osvědčili v Jižní
nejhoršího zla dnešní doby. Zdá se že »moral insanity«^
Africe? A nebylo by možno Afriku kolonisovat i šest
roste tou měrou, jak roste kapitalistická »civilisace« (je
nácti miliony černochů, kteří jako dědictví dřívějších
jímž rubem, ale ne opakem, je bolševismus). Jsme téměř
bavlnářských plantáží narostli pro Ameriku na velké ne^ strhováni
představě, že tak jako bezohledné vykořistění
bezpečí rasové? Američtí kapitalisté jsou přesvědčeni,
půdy v Americe bez opětovného hnojení proměnilo jed
že stojí stále ještě na prahu velkých kapitalistických
noho dne zázračně úrodnou kdysi prst prérie v písečnou
možností. Musí při tom všem se zbavit veškerých sen
poušť, tak i nepřetržitá výdělečná starost, touha po zis
timentálností, které je pojí
bílé rase evropské vůbec
ku a jednostranné strojové zaměstnání učinily z lidské
mateřské zemi evropské civilisace zvlášť. Když už
duše pustinu, pro kterou zločin povraždit miliony a mi
z Asie a z Afriky a z ostatních světadílů zámořských
liony nevinných není už nic více, než slabým libým
se má stát koloniální území, nesmí tomu Evropa státi v
vzrušením odumírající citovosti.
cestě jako ukazovatel nového řádu nekoloniálního, ná
rodního a socialistického. Také z Evropy je nutno učinit
socialistická
Evropa
nacionálně
kolonii, strhat hráze, které pojí její miliony pohromadě,
rozložit její národní soudržnosti a z jejích lidí učinit buď
Proti koloniálnímu drancovacímu hospodářství ameslužebníky americké kapitalistické expanse ve světě, ne
rikanismu a proti nevolnému hospodářství bolševiků za
bo je jako nepřizpůsobitelneu překážku zničit.
tomu
číná se Civilisace evropská ztotožňovat se systémeift natato válka jim dává znamenitou příležitost.
cionálního socialismu. Ten proti rozbití národnosti staví
Pod záminkou, že je nutno učinit konec válkám v
uchování národností jako velkých a vzácných celků kul
Evropě, chtějí nejprve zničit národ, který je evropskou
turních a sociálních. Proti drancovacímu hospodářství
pevností a možno říci i mozkem a dynamem této po
stále nových a nových trhů staví pevný a zvětšující se
žehnané pevniny, národ německý. Bude-li ten zničen,
trh vlastního národa. Proti koloniální prázdnotě vel
žádný jiný evropský národ se už nepostaví s úspěchem
kých prostorů staví mraveniště lidské práce, kde podivu
hodnou rovnováhou se vyvažuje práce průmyslová s prana odpor. A proto vsadili vše na zničení Němců. A při
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Přítomnost—
cí zemědělskou a řemeslnou. Proti zlatu jako jediné pá
ce činnosti staví bohatství pracujících rukou a myslících
mozků a potřeby národní rodiny; Proti člověku ryze a
jednostranně hospodářskému staví člověka politického a
kulturního a nenechává jednoho přerůsti na úkor dru
hého.
Jednotu Evropy nemůže vytvořit ani pouhý strach
z bolševiků ani děs z morální insanity západního kapi
talismu. Ty jen připravují půdu. Je nutno přijít s ně
čím budovatelským a tím je nacionálni socialismus. Čtyř
letá vojenská jednota Evropy také nestačila na nové dí
lo, jak ukázala zkušenost. Marcel Déat poukázal na to,
jak Němci v dobře míněném neintervencionismu pone
chali každé zemi, aby si sama ze své půdy našla poměr
novým skutečnostem. Ale tato neintervence měla svoje
stíny, Kolem vlády ve Vichy se nakupili reakcionáři, je
jichž politiku určoval názor starého a zkostnatělého re
akcionáře Charles Maurrase. Jemu se sice hodila kri
tika prohnilé demokracie a hluchého parlamentarismu,
ale přitom zuby nehty se bránil, aby se stalo něco,
co by vypadalo játro konstruktivní socialismus. A tak
lid viděl Evropu ve své vládě reakční (s výjimkou mar
šála samého) a vyvodil z toho závěr, že Evropa není než
reakcí. Maršál Pétain neměl sám tolik síly stav věcí
změnit. A přece jen socialistická a národní vládá byla
by spojila Francii s Evropou. Poněvadž se tak nestalo,
odcházeli jedni ke komunistům, druzí do zarytě nesmi
řitelného nacionalismu.
S druhé strany Evropy se ozvala ^podobná analysa
německé špatně pochopené noblesní neintervence, Zá
stupce Rumunska poukázal na to, jak král a královna
pronásledovali hlavní páteř nového Rumunska, Želez
nou gardu, jejíž sociální program vykazuje velkou po
dobnost s nacionálním socialismem a tak si vyčistili půdu
pro svou mrzkou zradu.
Kongres došel názoru, že pro příští budování Ev
ropy nacionálni socialismus je onou silou, která jediná
dovede sdružit kolem nové Evropy jak lidi sociálně zne
pokojené, tak lidi vlastenecky cítící. Šéf říšského tisku
dr. Dietrich
řekl to velmi pregnantně:
»Naši nepřátele nevyvinuli ani tvůrčí myšlenky, ani
budovatelské sily. nýbri jen sobeckézájmy a ničivé pudy. Ně
mecko však vydalo ze sebe nové a plodné politické ideje to
hoto století, uskutečnilo je ve svém národě a podalo tak v
praksi důkaz, že dovede přivodit štěstí lidí. jejich sociální
pokrok a soulad jejich zájmů. Německo tím ukázalo
cestu k z-no v u u tv á ř e n i Evrop v a ke šťastné
budoucnosti
všech evropských
národů.
Žádný východoevropskýmocenský kruh a žádný západo
evropský pakt. které by na věky utvrdily stav nepřetržitých
válek a národy Evropy by do krvava rozdrásaly, žádná dělba
v bolševickou a plutokraiickou sféru zájmů, jež by vydala
evropské národy ničivému vykořisťování a je beznadějně za
hubila. nýbrž jen ' centrální řešeni, které bude mít Říši za
jádro Evropy a za pořádkovou moc pevninovou, to jedině je
možné pro Evropu.
Evropa bez Německa není možná. Ale není také
možná bez Německa
nacionálne
socialistic
kého. Neboť n ov á Evropa se může - •’rodit jen
z nové idey.«
tomu dr. Dietrich
dodává:
V zachráněné a od zkázy osvobozenéEvropě vybojujeme
pak socialistické osvobozeníjejích pracujících lidí a tím ote
vřeme národům cestu
opravdu sociálnímu pokroku’, ve
doucímu do nové velké a šťastné budoucnosti. Jen usku
tečnění
socialistického
řádu splní
staletí
staré touhy pracujícího
lidstva,
vysvobodí
je z okovů kapitalismu,
odstraní
výsady pri
vilegovaných
tříd a osvobodí
pracujícího
člověka
od přezírání
jako proletáře.
Jenom náš
socialistický řád vrátí pracujícímu člověku ieho důstojnost
a spravedlivý podíl na statcích národa.
Proti dynamismu komunistické myšlenky je nutno
postavit dynamismus myšlenky nacionálně socialistické.
»Nesmímesi namlouvat« pravil L é o n D e g-r elle —,
niď za nic seskupil kolem svých
»že komunismus ien tak pro —
praporů miliony lidí. žijících až dosud beznadějně a hleda
jících východisko. Příkazem hodiny je vytvoření sociálního
řádu pro celou Evropu, skutečné provedení nacionálně so
cialistické revoluce.

Lidé čekají odněkud sociálnHspásu. Na nás je —
prayf Marcel
D é . t — při tomto čekání jim přispě
chá ti na pomoc
a to tím, že se tu budeme jevit jako jediní, kteří jsme to
mu oprávněni, přijíti s novým řádem, obnoviti zemi jaka
celek, znovuzřídit jednotu a provésti velký experiment ná
rodního socialismu.«
Při tom každý národ může navázat na vlastní myš
lenkové kořeny. Marcel Déat připomíná na příklad, že
už J. J. Rousseau ve své »Společenské smlouvě« přichází
s protikladem liberalismu . a. individualismu; vidí před
sebou stát autoritativní, ne-li vlastně totalitní. Také Ro
bespierre, vzepřev se proti válce, navrhuje řízené hos
podářství, vydává zákony o platech a cenách a orgänisuje příděl potravin. Déat připomíná tak zv. utopistické
socialisty francouzské, Fouriera, saint-simonisty^ Cabo
ta, Pecqueura, Proudhona, kteřLbyli revolucionáři a při
tom praví Evropané. Francie nepotřebuje marxismus, po
něvadž vše, — dodáváme — co v marxismu je živótné,
je už v těchto socialistech obsaženo.
Tato připomínka je věru správná. Příliš často se za
pomíná, jak velký podvod učinil Marx a marxismus
myšlení socialistickém. Marx prohlásil prostě všechny
dřívější socialisty za utopisty a svůj vlastní socialismus
za první a jediný socialismus vědecký. Ale jak theorie
koncentrace výroby a kapitálu (Fourier-Consideťaňt),
tak theorie o třídním boji a historickém materialismu
(saint-simonisté), theorie o soukromém vlastnictví vý
robních prostředků (Pecqueur) a theorie o nadhodnotě
(Angličan Thompson), jsou myšlen.ky, které Marx jen
převzal a obalil quasivědeckou argumentací. Francouzští
socialisté nikdy neodloučili socialismus od člověka a ne
popřeli tvůrčí úlohu člověka jako Marx, jenž zbožnil
slepé síly vývoje a člověka z vývojového procesu vylou
čil. Nikdy také nezapomínali francouzští socialisté na
význam nacionalismu pro socialistické snažení lidstva,
zatím co Marx, židovský interqacionalista, nacionalismus
naprosto popřel. Saint-simonisfe sice- objevili historický
materialismus a třídní boj, ale Saint Simon sám má
myšlenky, z nichž některé dnes zní docela moderně. Za
městnavatel je mu na př. nikoli vykořisťovatelem, nýbrž
hospodářským vůdcem. Tam, kde jím není, žene dělníky
do náručí nesvědomitých radikálů. Stát se proměňuje
v hospodářskou správu, které v čele budou stát nejlepší
správní a hospodářské talenty, jako v čele armády stojí
nejlepší vojevůdci atd.
Evropská

jednota

zabezpečených

národů

Francouzská zkušenost ukazuje, že nejen otázka so
ciální, ale také národní hrála velkou roli v osudech
Pétainovy Francie. Nejederh.Francouz si nedovedl do
myslit, jak by v Nové Evropě mohla být jeho národnost
zachována. Jednal nezřídka pod nepřiznanou obavou, že
jakmile Němci vyhrají, nebudou mít žádný jiný ohled,
než na národnost vlastní a budou spíše ostatní národy
potlačovat.
této otázce zaujal kongres novinářů rov
něž jasné stanovisko. Ukázal, že národnosti nehrozí ne
bezpečí z Nové Evropy, nýbrž od jejích nepřátel. Bolše
vici, i když dnes svoje stoupence nechávají vystupovat
s hesly vlasteneckými a mluví dokonce o »národních
komunismech«, dokazují svojí praksi v Sovětech, že je
jich ideálem je vytvořit tavící kotel všech národností,
aby tak vznikla jen národnost jedna, sovětská, s jazy
kem jen jedním, ruským. Židé této směsi národů potře
bují, neboť jedině v ní se ztratí a mohou, schováni v ní,
zmocnit se nepozorovaně všech otěží moci. Také amerikanismus je civilisaeo »tavícího kotle«, v němž všechny
národy a dokonce i rasy se mají přetavit na národ je
diný — americký. Naproti tomu civilisace Evropy jde
zcela jinou cestov Zete každý národ čím dále tím je uvě5
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Přítomnosti
domělejším kolektivem, čím dále tím. více se snaží
ev
ropské kultuře -přinésti svůj vlastní národní podíl. Němci,
kteří jsou Evropany každým vláknem své minulosti, jsou
také nacionalisty par excelence a odmítají myšlenku na
jakékoli míšení a tím odnárodňování. Dějiny Evropy je
poučují, jak právě mírové a někdy třeba i nepřátelské
soupeření bylo obrovskou pákou vývoje a oné' bohatosti
evropských myšlenek a činů, jež tvoří originalitu a je
dinečnost evropské kultury.
Tuto bohatost je třeba zachovat i v příští jednotě.
Jak to řekl krásně Léon Degrelle:
»Tato Evropa může být opět velká a šťastná, když roz
vine genia všech národů a když přikročí ke stavbě příští bu
dovy s největší obezřelostí. Připadá-li dnes na Německo
úloha věsti Evropu vstříc nové budoucnosti — a Německo
jediné je
tomu vyvoleno — pak musí Německo umět se
'dívat přes hranice své vlastní země rovněáibez klapek, jako
se to žádá od národů ostatních. Tak jako při sjednocování
Německa prozíravě byl zachován svéráz každého německého
kmene, což činí Německo kulturně tak bohaté, právě tak.
bude nutno uchovati svéráz národů Evropy a mít ohled na
zvláštní povahu každého národa.«
vyjádřil postoj Němec
Sündermann
Helmut
ka v této věci touto jasnou a autoritativní formulací:
»Jen na mezinárodní základně, jen v židovském světě
představ najdeme výklad duchovních zjevů, které vidíme
před sebou. Jsou to ony síly. které vidí v této válce hikoli
boj mezi Anglií a Německem,mezi USA a Japonskem, nebo
mezi Ruskem a Evropou, nýbrž pozorují v ní s v ě t o v ý
národním
zápas
mezi principem
a meziná
Slibují si od nynější velké světové války nikoli
rodním.
snad noyý politický řád v životě národů, nýbrž jejich zni
samostat
zhroucení
všech
čení. očekávají
stát
rozbití
jejích
«konečné
ných národů,
očima.•vidí
cíle
před
ní c h ú t v a r ů. Ti. kteří mají tyto
se
v každém druhu dorozumění národů nebezpečí, poněvadž
tím stává pochybným vše. co si předsevzali iako syůi váleč
ný cíl. Jen při zániku národních států mohli'by zřídit svoje
panství a uskutečnit svoje plány .. .«
-r—
Na svědomí každého naléhá tato otázka. Každý jed
buď ke světu ná
notlivec
se musí přiznat:
řádu ná
socialistickému
rodní
svobody,
rodního
vzestup d? nebo ke světu židovské
všech
zbavení
mezinárodního
ho zmatku,
zotročení.
bolševickému
práv
A tak kongres vytýčil jasně cestu příštího utváře
ní se jednotně Evropy. Šlo mu o to, aby se Evropa udrže
la nejen za této války, ale především i po válce. Němci
vidí dnes tvoření Evropy nejen jako problém vojenský
a mocenský, nýbrž zároveň jako^revoluci sociální a re
voluci národní. Bylo- přirozené, že i při všech řečech
Němci jako přísní realisté považují mocenský, t. j. vo
jenský faktor za cosi, co je prvořadého, neboť je jisté, že
bez německé armády by se Evropa znovu nevzkříšila.
»Dnes není čas o Evropě snít, dnes je třeba Evropu za
chránit,« říká příslušník H oddílů Vlám Degrelle. Zá
stupci ostatních národů přirozeně přenechávajíce mocen
ský problém Němcům, myslí zase spíše na to, aby ob
novená jednota byla trvalá a spatřují záruku trvalosti
právě v oné revoluci socialistické, jež získá i ty, kteří
žijí v obavách sociálních a v revoluci národní, jež zajistí
v jednotné Evropě národní svérázy a uklidní toho, kdo
dosud stál stranou Evropy pro obavy národní. Němci je
jich starosti pochopili a našli pro ně na kongrese velmi
šťastné formulace. V tom je právě velký význam sjezdu.
Nebylo zástupce jediného národa, který by se nebyl zto
tožnil s přesvědčením Degrellovým: »Do rukou
Ně
mecka
bylo vloženo
velké
poslání.
Tak jako
kdysi jiní velcí národové jednou ve svých dějinách měli
velkou příležitost, tak má dnes svou dobu Německo. Buď
Německo vytvoří novou, silnou Evropu, nebo Evropa za
padne.«
Každý odcházel přesvědčen, že Evropa už nikdy ne
zapadne.
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inteligence
Emanuel Moravec:
Dvě

revoluce

a

duchové

přešlapující

I edné složce naší inteligence pochopitelně vrtá hlacJ vou, co zítra každého může potkat především osob
ně, co čeká jeho vrstvu a nakonec, jak se povede národu.
Volí podobný postup úvah, jako kdysi aristokracie za
francouzské revoluce: 1. majetek, 2. privileje a až 3. osud
státu a národa. Marně se těšili francouzští aristokraté, že
po revoluci se znovu vrátí napudrované paruky. Zmizely
i tam, kam dlouhá ruka revoluce nedosáhla.
v Evropě
Demokraticko-kaj^italistická
soust aVA politicko-hospodářskájevEvropěpro
budoucnost
odepsána.
Jejím
dědicem
na
můžebýt
revoluce
naší pevnině
pouze
nacionálně-socialistická
nebo revoluce
sovětsko-bolševická.
V době, kdy tisíce a tisíce hrdinů evropské revoluce
hynou a nekladou si otázku, co oni z* toho budou mít,
zdá se přímo nedůstojným debatovat s drobnými egoisty,
od nichž není žádána' ani branná povinnost, ani upi
sování válečných půjček.- Ale malý národ vaří z vody.
Škoda každého zbloudilého.
Nacionálně-socialistická
revoluce
nejmladší
přinesla
Evropě
a nejdokona
tvůrčího
socialism
lejší
program
u. Datuje
se z roku 1919. Bolševismus vstupoval v roce 1917 do
revoluce s programem 69 let starým, který načrtl v roku
1848 v komunistickém manifestu Karl Marx. Tehdy byla
Evropa (západní a západní část střední) nepatrně industrialisována. V městech žilo jen 20% obyvatel. O pře
lidnění nebylo slechu. Když Lenin rozpoutal v Rusku
bolševickou revoluci, carské Rusko bylo asi tam, kde
byla Evropa v roce 1848. Rusko nemělo tehdy ani 20%
všech obyvatel v městech. Ruský průmysl nestál za řeč.
1848 a Ruskem
Mezi Evropou
z ro
z roku
rozdílu.
ku 1917 nebylo
valného
Praproto
cující tam i žde byli na nízké kulturní úrovni. Tři čtvrti
ny nedovedly číst a psát. Z revolučního programu si pa
matovaly, že je především nutno obrat pány, zničit to
várny a statky, tím že se zbaví povinnosti pracovat.
Jak to řekl Ortega
Gas
Tomu se říkalo svoboda.
set: hladový dav pustí se nejprve do rozbíjení pekáren.
Proto náš člověk se tak svrchu díval na bolševismus
v letech 1917 až 1920, dokud byl nucen v Rusku setrvá
ně
vat. To nebylo budování socialismu/nebo příprava
mu. To byla pouze vzpoura nevědomých otroků, kteří se
nestarají o zítřek svůj i národa, jen když si mohou ule
vit, mohou-li bořit a vraždit. Zničený průmysl, zničené
zemědělství, hladomor, bezprizorní, teror a odstřelování
lidí jako divoké zvěře dvanáctiletými počínaje tvořily
přirozené následky.
•Rusko s Evropou prodělalo společně prvou světovou
válku. Zaostalé, 70 let za Evropou kulhající Rusko stalo
se obětí bolševické revoluce. Evropa válkou unavená
a hospodářsky vyčerpaná měla z vůTe Anglie ze svého
mála platit na drobný blahobyt »vítězů«. Bylo proto při
rozené, že o novém spravedlivějším a sociálním řádu se
tu začalo uvažovat u »poražených«, které tlačil demo
kratický kapitalismus podobným způsobem, jako kdysi
robota selský stav. Dva roky pohledu na bolševismus
ukázaly Evropě, že tohle není cesta do lepší budoucnos'ti
pro lid a národ pracujících. V Evropě nebyly negramot
né davy francouzské z let 1848 a ruské z roku 1917.
Evropa byla přeindustrialisována,
v městech žilo poma
lu 80% obyvatel a co bylo nejpovážlivější: byla přelid
něná a v potravinách nesoběstačná.

rfnomnosu
V Evropě

bylo
třeba
protikapitalistické

jiné

revoluce

V uvědomělé Evropě platilo jako heslo socialismu
něco zcela jiného než v Rusku. Nešlo
tu o po
nad pány
mstu
za cenu sebezničení, nýbrž o v ynového
spravedl
tvého
řádu
tvoření
pomo
prů
ci tvrdých promyšlených zásahů, které oživí
myslovou
zemědělství
výrobu,
posílí
a
tím zajistí co nejvíce lidem práci. Kapitál se měl zkro
tit, ukáznit, majetek usměrnit, spekulace zničit.
Primitivní socialismus Marxův z roku 1848 a Leni
nův z roku 1917, použitý v pokrokové Evropě v roce
1919, znamenal konec evropských národů. Stála-li bol
ševická revoluce národy Ruska ve 25 letech třetinu všech
obyvatel usmrcených, hladem padlých a nenarozených,
ve státě agrárním s 8 obyvateli na 1 km’, nač by byla
přišla Evropu za čtvrt století bolševická revoluce ve stá
tech přeindustrialisovaných
s 80 až 140 obyvateli na
*
1 km’?
'
'
.
Věděl také, že' de
To všechno viděl Adolf Hitler.
mokratický kapitalismus se potutelně usmívá při pohle
du na přemýšlivého evropského dělníka, jenž nestál
pouze o odstranění řádu, který jej vykořisťoval, nýbrž
jemuž šlo tak*é o lepší budoucnost svých a celého národa.
Páni kapitalisté ukazovali na bídu bolševismu a dělníku
opakovali do omrzení, že ve službách kapitalismu se
stále ještě má lépe než pod knutou bolševismu. V tom
směru sociální demokraté byli znamenitými náhončími
kapitalismu.
Adolf Hitler viděl nedostatky kapitalismu i jeho po
zvolný úpadek. Viděl ještě větší nebezpečí zkázy v bol
ševismu. To však neznamenalo položit ruce v klín. Bylo
třeba vypracovat program revoluce, která by svrhla ka
pitál s trůnu, ale neopakovala zhouby bolševismu. A to
šlo pouze cestou národní
jednoty
všech pracu
nejmenšímu. Nacionáln
jících od největšího
ě-s ocialistická
revoluce
dě
se ne dala prostě
lat s negramotnými
davy. Předpokládala vzdě
laný náročPod posledního dělníka a domkáře po místodržící a ministry. Adolf Hitler se dostal
moci v de
mokratických volbách, kde získal většinu hlasů všech
pravoplatných německých voličů. Bez střelby na ulicích,
bez barikád Adolf Hitler z Vůdce strany stal se Vůdcem
celého německého národa.
Jak bylo tehdy naloženo s německou inteligencí,
která si hlavně po roce 1918 velmi zakládala na »demo
kratických svobodách« a řádila proto do všech stran jako
posedlá? Německá inteligence, pokud jí nebyla politika
profesí v demokratických
stranách, poslechla výzvy
Adolfa Hitlera a splynula s národem a jeho nacionálním
socialismem budovatelským, nekrvavým. Nenapravitelné
bylo ovšem nutné odsunout z odpovědných míst. Ale
nikdo jim nebránil ve volbě jiného zaměstnání. Židé
byli odstraněni z úřadů a hospodářství. Na majetek
se jim nesahalo. Pobíhali volně bez označení. Extrémní
intelektuálové a kumštýři byli jen pro smích. Nikdo je
neposlouchal a nikdo jejich výplody nekupoval.
Jakmile se však objevila individua, která ohrožovala
existenci státu tím, že začala paktovat s nepřítelem za
hraničním, tu už šlo o vyloženou velezradu. Od toho oka
mžiku byla nutná strohá opatření, jaká vyžaduje válka,
kterou nepřítel nakonec Velkoněmecké říši vyhlásil po
čátkem září 1939. Revoluce se tvrdě bránila proti vněj
šímu nepříteli, který sáhl ke zbrani a který si vypomá
hal zrádci uvnitř Ríše.
Osud

inteligence

v Sovětech
Sovětský svaz od roku 1920 však nevedl žádnou
válku s vnějším nepřítelem. Uzavřel se ve svých hra
nicích. Do ciziny pouštěl opatrně jen spolehlivé jed-—notlivce. Tvořil svět pro sebe. od jiných národů a států
naprosto isolovaný, takřka, zapečetěný. Bolševisrhus
moci hlasovacím lístkem jako nacionál
se nedostal

ni socialismus. Bolševismus v roce 1917 rozehnal ruské
shromáždění.
Zmocnil se všech stát
ústavodámé
ních institucí silou a vypomáhal si při tom »lidovou
frontou«, utvořenou ze sociálních, demokratů (menševiků) a socialistů revolucionářů,' kteří měli veliké
kádry mezi zemědělci. Bolševismus vedle něco inteli
ní náleželi před.revolucí,
gentů ve vlastní straně, kteří
ostatní inteligenci pokládal za buržoasní a tím za vyslo
veného nepřítele bolševického socialismu. Bolševismus si
nevybral za cíl vybudování socialismu v Rusku, nýbrž
vyvolání světové proletářské revoluce. Lenin dokonce
tvrdil, že uskutečnění socialismu bez světové proletářské
revoluce není ani v osamoceném státě možné. My víme,
jak Lenin, když už se cítil dosti silným, záhy zlikvidoval
zcela drasticky ruskou »lidovou frontu«. Sociální demo
kraty a socialisty revolucionáře ze Sovětů vypudil a po
třel. S nimi zašla také většina ruské socialistické in
teligence.
ostatní inteligenci je známý.
Poměr bolševismu
třeba
nejLenin sám prohlásil, že inteligenta
kopnout,
než mu můžeme
po
p r v e třikrát
důvěřovat
někud
mu nějakou
a svěřit
Inteligence
práci
v bolpro dělnictvo.
vystoupit
nesměla
ševismu
se opovážit
Byla méně
nároky.
vlastními
s nějakými
jakmile
nepatřila
do komu
než dělník,
nistické
A tam se dostat bylo pro inteli
strany.
genta těžší než kdysi v Číně se stát mandarínem.
V Rusku před revolucí opravdové inteligence bylo v po
celému národu asi desetina než v národech zá
měru
padní Evropy. A i z té ještě devět desetin zničila revo
luce a odssála emigrace. Všeho navšeho se zachovalo pod
bolševismem. několik tisíc techniků, několik set důstoj
níků a několik desítek vědců. Vedoucí místa sovětského
státu naplnila židovská polointeligence, která nerada
tratila čas dlouhými odbornými studiemi.
Ale i komunistická
inteligence nebyla ušetřena
smutného osudu, který sama připravila inteligenci ne
komunistické. Po smrti Leninově v bolševismu propuklo
sektářství, jež se projevovalo politicky v opósici a ve
vykládání Marxe a Lenina jako různé úchylky od »ge
nerální linie strany«, kterou neurčil ani Marx, ani Le
bolševik
nin, nýbrž Stalin. Být pouze
em ne
stačilo.
Bolševik trockista v Sovětském svazu byl po
kládán za horšího nepřítele proletariátu
než buržuj.
V Sovětském
postupně
více
zna
svazu
menalo,
jak je kdo pevným
stalinovcem,
než kolik
věří
Mezi obě
v Lenina
a Marxe.
byl
ma bolševismy, stalinismem
a trockismem,
nakonec asi takový rozdíl, jako mezi křesťanstvím a mohamedánstvím. Trockismus i stalinismus věřily, pravda,
v jednoho, boha proletářské revoluce. Trockismus viděl
velikého proroka v Leninovi, stalinismus pouze ve Sta
linovi. Lenin byl stalinismem uznáván asi natolik, jako
Kristus mohamedánstvím.
»salonních
Záměrné
pěstování
komunistů«
Sověty
—mimo
Bolševická inteligence z valné čášti se postavila pro
ti Stalinovi a tím nad sebou vynesla rozsudek smrti.
Stalin odpravil mnohem více vynikajících bolševiků než
kdy všichni odpůrci bolševismu dohromady. Pro Židy
polointeligenty nastala nyní druhá konjunktura. Po prvé
obsadili místa po staré ruské inteligenci na počátku re
voluce. Nyní nastoupili po desítkách tisících pobitých
bolševických inteligentech, kteří se neklaněli Stalinovi,
všemohoucímu sultánu a kalifovi bolševismu. Za této
»čistky« strany zahynuly také desítky tisíc důstojníků
všech hodností.
Tyto theatrální procesy, spojené s hromadnými po
pravami, vzbudily rozruch na celém světě hlavně mezi
salonními bolševiky, žijícími mimo Sovětšký svaz. Za
čalo se debatovat, kritisovat a výsledek byl, že valná
většina těchto bolševických individualistů byla ze strany
-7 — 5fi

Prítomnosti
vyloučena. Bolševismus se nepolepšil. Pod Stalinem se
diktaturou starověké stepní krutosti.
stal barbarskou
Sveřepá »čistka« mezi bolševickou inteligencí, z valné
části už bolševismem odchovanou, přišla do doby, kdy
Sovětský svaz pod Stalinovým vedením vstoupil do ev
ropské politiky jako beránek, který do všech stran na
bízí jen mír. Bylo třeba zmírnit odpor, který se proje
voval stále zřetelněji v Evropě a na celém světě proti
zkrvavenému stalinismu. Proto po sjednání spojenecké
smlouvy Francie a bývalé zdejší republiky v roce 1935
se Sovětským svazem v Moskvě vítali spisovatele obou
spojeneckých národů, dalo-li se od nich očekávat, že bu
dou dělat stalinismu reklamu. Šlo spíše o onen druh in
telektuálů, kteří s bolševismem jen koketovali, ale po
vinnostmi stranické'kázne se nehodlali spoutat. V Sovět
ském svazu pro tento druh individualistů a sebezbožňovatelů zbylo dávno jen opovržení a revolverový vý
střel. V buržoasním světě sloužili však bezděky sovět
ské propagandě. Veliký spisovatel, který prohlašoval, že
není bolševik a při tom bolševismus vychvaloval, zůstá
vá! na Západě autoritou, hlavně spisovatel módní, ex
centrický, dekadent.
Ale i tu buďme trochu shovívaví. Vítězství demo
kracií v roce 1918 dalo celé myslící Evropě políček. Ně
mecko, označované demokratickou propagandou jako zlo
duch, nemělo už do evropských věcí co mluvit a přece
veleknězům demokracie se nepodařilo zažehnat bídu,
opatřit lidem práci a zabránit zbrojení. Z osmihodinové
ho pracovního dne byla krátká radost. Nejen že mu ne
odpovídala mzda. Klesal postupně na čtyřhodinový a na
konec na bezpracovní den s bídnou výpomocí pro ne
zaměstnané.
Snad ze studu, snad z nudy a z nedostatku dráždidel
řada intelektuálů individualistů, kteří neuzriávali žádné
normy a životní závory, začala hledat cestu z pouště du
cha, kde nebylo ani slunce, ani hvězd, které by pomá
haly určit směr. Člověk je přece jen rodilým poutníkem
a ctitelem hodnot, které rez nesežírá a které zlodějové
nevykopávají. Náhlé vyznávání socialismu od indivi
dualistů bylo ovšem právě tak povrchní, jako kdysi obdiv
' křesťanské chudoby u zapeklých bohatců.
Pro .salonní bolševiky Sovětský svaz byl něčím přebáječným, podobně jako před padesáti lety pro naše
veleslovany bylo pravým státním zázrakem carské Rus
ko. Většina salonních bolševiků, podobně jako většina
veleslovanů Rusko neviděla a ruský neuměla. Veleslo
vany nám pomáhal už dříye zesměšňovat Havlíček. Intelektuálské velebolševiky pranýřoval
nacionálni so
cialismus. Ale pro vznešené našince nacionálni socialis
mus byl jen výlupkem německého měšťáctví. Škoda
prý slov.
Gide

a Anti-Gide

A tak se v roce 1936 vypravil do Sovětského svazu
ze »sladké Francie« také Spisovatel (s velikým s) André
G:de. Z počátku zářil póhnut velkolepým přivítáním a
pohledem na sociální instituce a zařízení, které mu byly
ukazovány. Stačilo však popojít jen několik kroků stra
svému překvapení zjistil, že pro 999
nou, tu pojednou
sovětských občanů z tisíce tyto krásné podniky jsou zce
la neznámou a nedostupnou věcí, ať už šlo o dětské
jesle anebo o obstojné dělnické byty. Jakmile jen tro
chu unikl kontrole svých sovětských průvodců, viděl jen
neuvěřitelnou a nevyslovitelnou bídu tělesnou i duchov
ní. A tehdy trvalo bolševické panství nad národy Ruska
již plných 19 let. Mrazilo ho v kostech. Huse o bolševic
kém socialismu byly ty tam. Po návratu do Francie
André Gide napsal knížečku, do které uložil své dojmy
ze Sovětského svazu a nazval ji »Retour de ľ U. R. S. S.«.
Vyšla také v českém překladě v roce 1937.
Ve Francii i u nás nastal poprask. Stalin tehdy ještě
zle sklízel od Trockého a jeho bolševické sekty. Nyní
přišla-tato rána. Diplomatické zastoupení sovětské u nás
dokonce zakročilo a pokoušelo se překlad Gideovy kníž
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ky vykládat jako českou nevlídnost
spojeneckému So
větskému svazu. Proslýchalo se, že část nákladu sovět
ské vyslanectví v Praze skoupilo a další vydání nebyla
připuštěna.
Bylo přirozené, že na Gidea a jeho stoupence vzápětí
se vrhli stalinovci, zatím co troekisté mu tleskali. U nás
vycválal stalinovec S. K. Neumann s knížkou »AntiGide«, která představuje pouze překlad argumentů rus
kých stalinovců. Při tom je zajímavým dokumentem o
poměru stalinismu
inteligenci v roce 1937, tedy pouhé
dva roky před touto válkou. Neumann dokazuje, že in
telektuál je výplodem buržoasního řádu, krajní důsledek
dělby práce na tělesnou a duchovní, která vědomí »mys
litelovo« (do uvozovek dal Neumann) oddaluje od sku
tečného světa a přivádí je na ».čisté« myšlenky theoretické, filosofické, poetické, atd. Podle Neumanna a sta
linismu obyčejný zazobaný buržoa je slušnější tvor než
intelektuál. Nosí prý kulturní kožišinu svého kožichu
alespoň vespod.
»Intelektuál ie však měšťák, který nosí
obrazně ře
čeno — kožich obráceně, s kulturní kožišinou—navrch. Je to
člověk, který se kulturou honosí. U něho ie tohle také smysl
života, jeho specialisace, jež vede onomu nokroucení lid
ské bytosti, které nazýváme překultivovaností.
To
je, kamaráde, ve skutečnosti veškeren rozdíl mezi buržnou,
kterého možná proklínáš a jemuž se jistě vyhýbáš, a mezi
buržoou. na kterého se díváš uctivě, poněvadž píše třeba
slavné romány.«
Jestli Neumannovi dobře rozumíme, tedý člověk ob
dařený duchem, není-li stoprocentním stalinovcem, před
stavuje většího nepřítele bolševismu (stalinismu), než
člověk, obdařený jměním. Kapitalista ničí dělníkovo tělo,
ale intelektuál, kritisující staliriismus, ničí dělníkovu
duši a to je horší zločin. Ze středověku už známe (říkali
mu »temný«), že zloděj tehdy nebyl tak přísně trestán
jako kacíř. Neumann pokračuje v přesném vylíčení intelektuálské škodné:
»Měšťáci
i intelektuálové,
tyto výjimečné by
tosti. domácí páni světa, nebo jeho proroci, jedni poněvadž
mají přece takové těžké prachy a druzí, protože mají tak
že
vybraný talent a vkus. g.-nevolí, si představují,
Jako existují prežraní lidé.
by také něco nesměli.
kteří mohou už jen mlsati. jsou intelektuálové něco podob
ného v oblasti »ducha«. Jejich skeptická roztříštěnost měšťáckého světa bez řádu. jejich lhostejnost příčinám a ná
sledkům lidských skutků je vede plané hravosti,
formalitní dobrodružnosti a virtuositě i k neartikulovanému
blábolení, jež je nám představováno iako »hloubka«. Vedle
mrzáků tělesných i »duševních«,vedle dekadentů. snobů a
milovníků perversí, kteří zamořují literaturu a umění po
dobni obchodníkům s omamnýmijedy. jejichž jsou často obě
tí. je tu uražená ješitnost inteligentská. Ta se může stát ne
bezpečnou. poněvadž jejím pravým zřídlem ie inteligentské
sobectví, zvrhající se v nenávist, která je schopna každé ni
čemnosti.«
V tomto smyslu pokračuje Neumann na 150 stra
nách a velmi se pohoršuje, že Gide a jemu podobní shle
justici Sovětského svazu nelidskou
dávají mírovou
cíl, ale
vůči socialistům, kteří mají se Stalinem'stejný
na tu nebo onu věc jiný názor. K. tomu říká Neumann
toto:
»Kdyžbyli v Sovětském svazu odstřeleni první sabotážníci socialistické výstavby, poznali inteligentčíci. že dělnická
třída se nebude mazlit ani s těmito svými protivníky.,André
Gide se ovšem domnívá, že s »oposičníky«v Sovětském sva
zu má být diskutováno. Lidé. jejichž hlavním a často jediným
nástrojem je slovo, věří příliš rádi v jeho samospasitelnost
Ach ne, deset životů takových inteliaentčíků nestojí za život
jediného poctivého dělníka.«
Zde to máme černé na bílém. Nestačí být socialistou.
Nestačí být bolševikem. Běda, má-li bolševik vlastní
hlavu, pak je ztracen, rázem prohlášen za »sabotážníka
socialistické výstavby« a krátkou cestou zlikvidován. Bol
ševik, který má stigma intelektuála nebo inteligenta, na
stupuje pravidelně jako poslední v řadě a je vždy přísně
hlídán a ještě přísněji trestán, když si dovolí to nej men
ší kritisovat. Evropan se bolševismu obává. Bolševis
mus Evropany nenávidí, opovrhuje jimi, jsou pro něho
něčím takovým, jako »nevěřící« pro mohamedány, něco
méněcenného, ohavného.

Přítomnosti
Evropský

d uch

v Moskvě

na indexu

Před nedávném vzpomínali v Leningradě dvacátého
pátého výročí státní university, která tehdy byla na všech
fakultách obsazena profesory bolševiky a tak s bývalou
petrohradskou universitou carskou neměla už nic společ
ného. Při té příležitosti její rektor Děržavin pronesl slav
nostní řeč, ve které hrozil Evropě zkázou. Dovolával se
Spenglera a jeho předpovědí o neodvratném zániku Zá
padu. Děržavin prohlásil, že úkolem sovětským není
zachraňovat »tuto za živa se rozkládající, vetchou a vy
žilou kulturu (evropskou)«, nýbrž »uštědření jí rány z mi
losti«. Děržavin označil západoevropskou kulturu jako
»kulturu sveřepého individualismu, nacionalismu,
celonárodního demo k.r a t i s m u, politického a ideolo
Podle Ďěržavina musí být tato ne
gického chaosu«.
duživá kultura nahrazena »kulturou kolektivismu, m esz i n á r o d n o s t i, třídně demokratického centrali
m u, jenž je v zásadním a nesmiřitelném rozporu s celo
národní demokracií a jenž se nesmiřuje ani s nepřáteli,
ani se souputníky.«
Děržavin prohlásil, že mezi západoevropskou kultu
rou a bolševismem není možný žádný smír anebo tole
rance. Z Evropy bude prý zachováno jen, co má tech
nickou hodnotu v industrialismu. Vyzval proto armádu
bolševických vědců, bolševických inteligentů a studentů,
aby se připravili
ohromné práci v západní a střední
Evropě, která bude pozůstávat v »přehodnocení hodnot
evropské kultury« a v »odetnutí všeho zbytečného«. Pod
vedením bolševismu evropský duchovní život má tedy
zchudnout, zbezbarvět, zamrznout.
A opět se na okamžik zastavíme u našeho inteligenta
coby drobného egoisty. S bolševismem je to totiž jako
s leteckými poplachy. Pokud nelétají bomby, jen málo
lidí vyhledává kryty a řá&iě v nich pobývá. Pokud na
národ nedopadla bolševická tlapa, málo lidí bere jeho ne
bezpečí vážně. Moskva sjednala přece se zástupci růz
ných evropských demokracií spojenecké a přátelské
smlouvy. Přes to sovětská věda o těchto úmluvách ne
chce nic vědět. U nás by na příklad, podle litery Be
nešovy moskevské smlouvy z prosince 1943, nesměl bolševismus mluvit db vnitřních věcí samosprávy a kultu
ry. Ve skutečnosti těsně za rudou armádou pochodují
všude oddíly NKVD a za těmi v třetím sledu misionáři
bolševismu. Rudá armáda odtlačuje evropské branné síly,
NKVD zneškodňuje postupně všechny »nepřátele« bol
ševismu, počínaje vedoucími činiteli a konče vzdělanci
všech oborů. Ano, Moskva potřebuje inženýry, ale čes
kým inženýrům nedá práci zde, nýbrž v Asii a do čes
kých podniků stanoví inženýry sovětské, kteří by tu měli
především zavést sovětský pracovní režim. NKVD zbaví
okupovaný národ především vedoucí vrstvy. Odešle sou
časně potřebné statisíce dělnictva do Ruska. Co na místě
zbylo, hlavně zemědělce, začne nyní zpracovávat armáda
komunistických misionářů.
Být inteligentem stáré ražby' demokraticko-individualistické je dnes úděl prasmutný. Režim demokraticko-kapitalistický, který si tito lidé tak oblíbili, je potí
rán jak nacionálním socialismem, tak bolševismem. Na
cionálni socialismus však vidoucího inteligenta přijímá
ochotně do národního revolučního společenství. Bolševismus inteligenta staré školy staví na roveň milionářskému nepříteli proletariátu. Stíhá ho stalinovskou kletbou,
která je mnohem nebeepečnější církevní’klatby středo
věké.
Dnes už v Bulharsku, Rumunsku a Finsku statisíce
vzdělanců litují, že se dali zlákat britsko-americkým na
šeptáváním, že uvěřili bolševickým slibům a že složili
s celým národem zbraně. V Sovětském svazu dětem »ne
přátel proletariátu« bylo znemožněno, aby se vzdělávaly
na školách. Sovětské školy byly uzavřeny pro děti ruské
inteligence, která nebyla odchována sovětským škol
stvím, i když tato inteligence byla zasazena a pracova
la v rámci pětiletek.
o 1š e g i s m u s pot ř e b u j e
vzdělance,
ale odmítá
svě
ty -ze starého

si své vzdělance, kteří prošli Komsomo
t a. Vychovává
lem a vysloužili si legitimaci
strany.
'
revoluce
Dvě
v zápase
o Evropu
Sovětské střední a vyšší školství v mnohém připo
míná školství americké, svým materialismem
a klapkami
má bolzúženou specialisací. Sovětské mladé inteligence
ševismus habaděj. Vystačí mu na ovládnutí středoevrop
Pravdou je, že evropská
vzdělanost
ského hospodářství.
individualismem
mnoho utrpěla kapitalistickým
a demo
nihilismem.
inteligent
kratickým
Evropský
zapomínal
národu
na své povinnosti
a přestal sociálně cítit a
ukázněně pracovat. Ale to vše se dá napravit,
jak jsme
viděli u německého národa, který bez třídního boje a bez
inteligenci
provedl do důsledků velikou revoluci
záští
nacionálně-sociální.
Bolševismus
při řešení otázky vzdělanecké vrstvy vylévá však dítě s vaničkou.
která se potkala s re
Největší chybou inteligence,
degradu
volucí, je polovičatost.
Ta ji automaticky
je jako vedoucí vrstvu. Na tuto polovičatost zachází nyní
Doplácí
řecká a rumunská.
inteligence finská, bulharská,
fraricouzská,
italská a belgická. Kdo
na ni inteligence
si myslí, že by se mohly obnovit staré časy duchovní
anarchie,
která ovládla Evropu po prvé světové válce,
bloud. O tomto stavu uvažoval jeden
je politováníhodný
dělala pochopitelně
náš demokratický
novinář, kterému
pominutá na komunis
vážnou starost česká inteligence,
každou kázeň. Napsal v roce
mu a při tom odmítající
1931:
». . . anarchie stála před námi nikoliv iako směr. nýbrž
která sice nikým není speciálně hlásána, ale
jako skutečnost,
přece však. čpí na všech stranách. Stav anarchie nevznikl
satanových
dětí. Byli to naopak lidé. kteří anar
kongresu
na
chistického směru neuznávali, kteří však vším svým počíná
ním anarchii plodili a kolem sebe rozšiřovali. Jestliže má
někdo nějaké námitky proti slovu anarchie, může říci pros
tě: chaos. Společenské vazivo povolilo, duchovní nátlak ja
kéhokoliv stylu pominul a nastal tanec sta a jedné myšlen
ky, jeden výstřední nápad pťoti druhému. Svět ztratil schop
nost dohodnouti se o čemkoli a vypadal iako ulice v neděli
v létě: kdy otevřenými okny na malé prostranství řve pade
sát gramofonů a každý jiný kousek. Mám pocit větší morál
nosti a harmonie před apačskou bandou, která poslouchá
svého náčelníka, než před nějakým anarchistickým sborem
pořádných lidí. Jací miloučtí anarchisté byli naši mladí lidé!
Jakési zdání positivnosti mohla jejich kolbtání dodati ta
okolnost, že se obyčejně hlásili ke komunismu, protože to
bylo tentokrát v módě a odporovat poslední módě se takový
anarchista bojí ještě více než vzdorovat policajtovi.
Pojem kázně ztratil všechnu cenu v té době. jež byla
opuštěna jednotící myšlenkou. Oficiálně se sice hlásala ko
lektivita. ale vpravdě právě individuální nerv byl. neoby
čejně podrážděn a nikdo neváhal s jakýmkoliv nápadečkem
vyskočit z rozkolísané řady. Byí-li nějaký vážný úkol v té
době. tedy to bylo obnovit
autoritu
a obnovit
Ačkoliv historie umění a vědy uvádí početnou řadu
kázeň.
geniů, kteří měli nechuť ke kázni, není tato nechuť sama
ještě znamením geniality, jako zapomínání deštníku samo
vědecké prá
o sobě ještě neprokazuje, že člověk má talent
ci. Je nekázeň z výtečnosti a nekázeň z mizernosti. z roz
háranosti a zmatku.
Umění bylo stejně anarchistické a bez formy iako spo
lečnost a románu se nevedlo o nic lip než manželství. Do
obojího vjel třas. Něco nechtíti stálo výše na žebříčku hod
not než něco chtíti. Jedovatý, radikalismus rozkládal vě^chny
instituce a formy. Kdo nějakou instituci hájil.' přišel do
pomluv, že je bez temperamentu. Nevěrnost zásadně bvla
pokládána za silnější životní projev než věrnost. Tato situace
byla dána naší generaci (autor ie dnes letitější čtyřicátník)
do vínku při vstupu do veřejného života. Okolo nás plno
lidí bez důvodu, leda proto, že to jednou četli, prorokovalo,
že z chaosu vzejde tančící hvězda.
Přišla chvíle, kdy isme se sami sebe museli ptáti: každý
z nás ie neiakvm způsobem postaven do veřemého života
to
čemu toho užijeme?
a nese kus celkové odpovědnosti.
mu. abychom chaos množili anebo omezovali. Postavili isme
še
někdy
vypadali
touhy
Raděii
žít.
isme
se rod prapor
divě. Ne ochablost, nýbrž životnost z nás promlouvala, když
jsme usilovali o éo. abychom přešli do budoucnosti v po
řádku.«
Hlas této bílé vrány ozýval
na, české poušti a
učedníků, poněvadž náležel bohužel
nenalezl nadšených
muži. který se. nevěda zastavoval také na poloviční cestě.
řád a vnutí jí
která dá společnosti
Toužil po autoritě,
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PfRDmnoso
kázeň, ale současně se této autority bál. Mohla ho při
pravit o určité pohodlí v písemné tvorbě a bohémském
životě.
r zápasí dnes spolu o vládu nad Evro
Dvě revoluce
socialismus německý a dru
konstruktivní
je
Jednou
pou.
hou destruktivní bolševismus ruský. Jedna část evrop
ské inteligence, odchována anarchií z let po prvé válce
světové^ stojí nyní nečinně na rozcestí a vzývá starý
chaos, jako prasátko svůj neuklízený chlíveček^ Při vol
bě mezi ukázněným řádem konstruktivního socialismu
a nevolnickou mašinérií destruktivního bolševismu více
západu,
východu, který kyne smrtí, než
ji to láká
který slibuje život. Některá zvířata když cítí, že jim
ubývá sil, uchylují se prý do odlehlých míst. Známe po
věsti o hřbitovech slonů. Známe také zemí chmurnou,
bohatou hromadnými hřbitovy evropské inteligence. Pol
ská inteligence nalezla svůj poslední spánek iv Katyim
jako vedoucí vrstva národa, který v Angličanech, Ame
ričanech a bolševicích viděl své věrné spojence.
Koho bozi nenávidí, toho postihujú slepotou. Pouze
blázni se mohou nechat vést slepci. V Evropě probíhá
bolestivý proces třídění duchů. Část evropské inteligence
od roku 1938 přešlapuje na místě, zatím co lidové zá
stupy evropských národů už šest let jdou cestou revo
luce, která vedena osvícenou a odhodlanou inteligenci
vyústila v ukázněný nacionálni socialismus^Kde inteli
gence selhala ze zbabělosti nebo slepoty, tam se uhnízdil
bolševismus jako předvoj sovětského imperialismu. Od
evropské inteligence závisí, s jakými kapitály vstoupí-evropští národové do nové doby a zda se jí vůbec tato za
kletá a snad i prokletá generace ještě dočká. Strach před
smrtí zahnal už mnohého slabocha předčasně do záhuby.
Nikdo ho však nelitoval, jako nehtujeme nakřáplý ta
líř z krásného porculánu, který nám vypadl z rukou a
sesbírání odpadků, poněvadž se
který slouží už jen
svou puklinou na prostřený stůl nehodil.

náš růst
Vniv. doc. dr. Otomar Pan

české

Osudovost
v

T

kraz:

19.

politiky

století

české politice již po celá desetiletí jsou určité rysy,
které ji čas od času jakýmsi, skoro by se řeklo „osúdovým", mechanismem vhánějí do rozporů s obecnými hos
podářskými, sociálními a politickými snahami vší Evropy.
Výsledkem toho zbytečně pak bývají buď přímé porážky
naší politiky anebo škody, kterými se celonárodní život
brzdí a zpožďuje ve svém vývoji. To poznalo mnoho vy
nikajících znalců českých dějin a největší z nich, Josef Pe
kař, pronesl o tom v roce 1928 na přednášce „O smyslu čes
kých dějin" tato pozoruhodná slova:
'»Výsledkemmého výkladu našich dě.im je sice poznání,
že ostfi&mdaný řád věcí má větší slovo v chodu našich dějin
než vlastni rozhodnutí naše. Ale z něho plyne také poučení,
že tam. kde zápal patriotické lásky vyšel vstříc a pojil se
s osvětovými a mravními pokroky Evropy, jsme rostli ve
likosti, kde ochaboval nebo mizel, hynuli jsme.«
Tato osudovost české politiky má nepochybně mnoho
stranné příčiny a bývá proto vykládána různými způsoby.
Zdá se však, že nebyl doposud podniknut pronikavý a ob
sažný výzkum o tom, jak se česká politika vyvíjela na pod
kladě evropských hospodářských poměrů vůbec a středo
evropských zvláště. Zamyslíme-li se proto nad touto její
souvislostí, objeví se nám mnohé její období v jasnějším
světle, které umožní, abychom lépe pochopili novodobou
její situaci. Je ovšem třeba jiti dosti hluboko do imnulcsli
a sledovali národní vývoj aspoň od roku 1848. Pokusíme
se tak stručně učiniíi až do počátku prvé světové války, te
- dy
za dobu, která ideově vyloženě náleží devatenáctému
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století, jakožto století, ve kterém dnešní měšťanská třída vy
rostla na dočasně vedoucí vrstvy národa.
Revoluční hnutí let 1848/1849nalézá obyvatelstvo čes
kých zemí, bez rozdílu národností, dostatečně připraveno,
aby mohlo nastoupili historickou *cestu, kterou devatená
ctému století vytkl liberalismus: kulturně, politicky, hospo
dářsky a sociálně. Pokud zvlášť jde o český národ, nutno
přitom zdůraznili pozoruhodnou okolnost, že tehdejší revo
luční liberalistické ideje měly ve všech českých vrstvách
— kromě šlechty — silný ohlas. Ba dokonce český národ
ve své většině přijal je za své a postavil se tím do spo
lečné fronty celé tehdejší pokrokové Evropy. Bylo tomu
ovšem třeba, aby se přestal ohlížeti nazpět do minulosti
a místo toho své vlastní rozhodování usměrňoval podle sou
dobého a do-budoucnosti mířícího stavu evropské společnosti.
Vskutku, v té době se v českém národě ostře odlišují dvě
tendence: jedna, hledící do minulosti/je zastávána šlechtic
kou konservativní menšinou, která- hájí středověkou ideu
stavovského království českého, ovšem z velké míry také,
protože to souviselo s jejími stavovskými privilegiemi, a
druhá,
níž se přiklání občanská a selská většina národa,
je souvěká evropská idea liberalismu. Tehdy na př. sám Palacký se staví rozhodně odmítavě vedoucímu české šlech
ty hraběti Jos. M. Thunovi. Toto odcizení šlechty trvalo
v období 1848 až 1860.
Po nezaujatém prozkoumání revolučního hnutí 1848/1849
dospějeme zjištění, že v českém národě byly tehdy všech
ny předpoklady, které zaručovaly, aby v souhlase s evrop
ským pokrokem dospěl na výši, to jest: liberalisíickou, vývojovou úroveň. Záleželo jen na tom, jak všechny tyto ve
liké možnosti budou využity.
Chceme-li miti objasněnu otázku vlivu snah z roku 1848
na vytváření české budoucnosti, musíme ji zkoumali nejmé
ně se čtyř hledisek :
a) Nejdříve jest se tázali po změnách české politiky,
to jest: především zda v následujících dobách zůstala v sou
hlase se všeobecným vývojem evropského liberalismu.
b) Nato musíme vyšetřili, jak probíhal český hospodář
ský vývoj, obzvláště jeho konjunkturní vlnění.
c) Pak jde o tehdejší vztahy mezi českou politikou a
českým hospodářským životem, jak se vzájemně doplňova
ly či byla-li mezi nimi neshoda.
d) Konečně nutno vypátrali, zda hospodářskopoliiické poměry české, odpovídaly evropskému soudobé
mu stavu.
Teprve soubor odpovědí na tyto otázky může nám poskytnouti správný obraz o vývoji českého národa v druhé
polovině 19. století a na ' počátku století dvacátého.
hospodář
Chyba
politiky
české
v období
liberalismu
ského
Vývoj liberalismu na evropském kontinentě nebyl pří
močarý a bez zastávek, kdy se musil ztlumili vlivém pře
žitých sice, ale ještě útočných feudálních vrstev. Nicméně
jehc^zásady měly tak průraznou sílu, že je již žádné zdržení
nemohlo odstranili. V Rakoúsku poslední pokus o návrat
poměrům před rokem 1848 byl učiněn za absolutistické
éry (Bachovy) od srpna 1851 (fakticky již od konce 1849j
do srpna 1859.Skončil však neúspěchem, neboť v říjnu 1860
byl rakouský císař donucen neodvolatelně eříci se své abso
lutistické vlády.
Promítnemé-li si tuto událost na evropské pozadí, objeví
se nám jako přirozený článek ve vývoji liberalistické spo
lečnosti. Neboť doba od 1848 do 4873jest ve znamení vše
obecného hospodářského rozmachu západní a střední Evro
py. Je tó velmi dobře patrno na rozvoji železnic, které pro
liberalistícký kapitalismus měly veliký význam. Pomoct
nich se totiž podstatně snížily dopravní náklady za zboží
a tak se umožnil rozmach výroby a obchodu. Národní
energie zadržená vládou Bachovou na poli politickém, se
přesunula do hospodářského života, který tím značně vzrostL
Nesporným kladem Bachovy vlády právě bylo, že plně a
všestranně podporovala hospodářský rozvoj.
Vzestupné období 1848-1873 nebylo však jednotné,
nýbrž se zřetelně rozčlenilo ve dvě podobdobí:

Prítomnosti
těch velmi mocná pobídka
rozvoji a nasazení co největší
1. od 1848 do 1860, což lze označili jako zotavování
ho počtu českých produktivních sil. Neboř při vysoké jejich
z těžké hospodářské deprese v letech 1844—1848a rozběh
jakosti a dostatečné základně suroviny'Které české země po
vysoké konjunktuře, která nastala
skytovaly, každá vývojová odchylka by se byla vyrovnala.
2. v letech od 1861do 1873,-v nich vyvrcholil na evrop
Brzdou českému hospodářství devatenáctého století ne
ském kontinentě liberalistický kapitalismus se svojí zásadou
mohla tedy býti cizí soutěž. Tou byla vlastní tehdejší česká
neomezené a volné soutěže,- to byl skutečně „zlatý věk"
politika, jejíž stíny pak sahají daleko do století dvacátého.
hospodářského liberalismu devatenáctého století. .Nejlépe
Osudovou chybou české politiky po roce 1848 bylo, že
to poznáváme opět na rozvoji železnic.
opustila tehdy pokrokové zásady evropského liberalismu a
V českých zemích se hospodářský rozkvět tohoto obdo
bí projevuje zvláště rozvojem cukrovarnictví, jakožto od
ve svých hlavních představitelích: Jindřichu Jaroslavu hra
běti Clam-Martinicovi, Fr. Palackém a'Fr. L. Riegrovi, se
větví, které na vývoji českého průmyslového podnikání
vrátila hájení starého stavovského království českého, jak
mělo nejdůležitější podíl.
Hledíme-li na český národní,život devatenáctého století
tomu bylo v 18. a začátkem 19. století.
Co se tehdy stalo s českou politikou a v čem se dostala
s hlediska ryze hospodářského, podává se nám závěr, Ěe za
pojením db evropské liberalistické soustavy tento život zmo- do rozporu s evropským libéralismem?
Pokud jde o poměr politiky a hospodářství, bylo jedním
hutněl. Zbývá však přitom vyšetřili, zda toto zmohutnění
bylo lak intensivní, jak mělo odpovídali významu českých
z hlavních hesel liberalismu uznání jejich nerozlučilelnosti
spojení: politika podle
produktivních sil v po
Souvislost české politiky s hospodářským vývojem Evropy
toho musí upravovali
měru
těmto silám
ostatního evropského li
cestu národnímu hospo
dářství složenému ze
beralismu.
soukromých
podniků,
S politováním musíme
neboť bez takového hos
tu zaznamenali, že čes
podářství není vůbec
ký hospodářský vývoj
národního života. Zmí
nepostupoval tak rychle
ď tak intensivně, jak by
něný obrat spočíval v
tom, 6e po roce 1860ofi
se očekávalo podle
ciální česká politika roz
schopností, které tkvěly
loučila snahy politické
ve skutečných i dříma
od hospodářských. Přes
jících výrobních silách
něji řečeno: znovu- se
českého lidu a českých
postavila za politické
zemí. Všechny ostatní
zásady, které se opíraly
západo- a středoevrop
ské hospodářské síly je
o feudální hospodářství
(třebaže se o této své
zdaleka předběhly. V
Rakousku se především
hospodářské
základně
zachytil a silně vzrostl
nezmiňovala), zatím co
již české hospodářství
jen hospodářský libera
lismus, který své stře
se zařazovalo do disko měl ve Vídni, ale
tehdy pokrokové - li
také v Uhrách se liberaberalistické soustavy. V
tom se ovšem nutně, do
' lislickó hospodářství
vymáhalo. Naproti tomu
stala do příkrého rozpo
český hospodářský libe
ru s hospodářským vý
ralismus zůstával za ni
vojem evropským a s
politickými idejemi, kte
mi o mnoho pozadu.
Příčiny tohoto zpoždě
ré tento vývoj vyjadřo
ni jsou velmi složité,
valy. Výsledek nemohl
mnohem složitější, než
býti jiný, než jaký se
,
dostavil: těžké porážky
uvádí běžný dějepis.
Upozorním tu prozatím
české politiky v letech
nejvyspělejší
státstředo- 1871 (září
jakohospodářsky
’) Jdeo strukturálnívlnění;uvedenyroky'deprese.
7- a) ProNěmecko
a říjen: funna dvě okolnosti.
Berlin1935).
1792-1934,
in Deutschland
damentálky) a 1890 (le
Podstatou kapitalismu evropskýpřizákladu19(3= 100(A.Jacobs-H.Richter,DieGroDhandelspreise
je soustřeďování výrobních prostředků, a to jak s ohle
den: punktace), které se až do vypuknutí prvé světové vál
dem na místa, kde se má vyráběli, tak i času, ve kterém
ky 1914 nemohly napravili. 2e tím podkopávala rozvoj
vlastního hospodářství, ani si dobře neuvědomila.
se vyrábí, ale i co do hospodářské moci, která z toho vy
plývá. Konkrétním jeho projevem je tovární výroba zboží.
feudálního
V 19. stol. liberalismus hlásal, že tato výroba se může
boj o zbytky
Zbytečný
udrželi v chodu a růsti jen tehdy, je-li volná konkurence,
zřízení
státního
soutěž mezi jednotlivými podnikateli. Proto stručně lze liberalistický kapitalismus — na rozdíl od jiných druhů ka
Sledujme tuto nešťastnou cestu české politiky poněkud
pitalismu - charakrerisovali jako soustavu tovární výroby
podrobněji !
Únava v desetiletí absolutismu 1850—1860stačí tomu,
zboží a jeho odbytu prováděných s hledisek volné soutěže.
aby starší revoluční předáci z let 1848/49,jako ría'př. PalacVývoj pokračoval tak, že se ponenáhlu soutěž přenášela
ký, vystřízlivěli a stavovsky orientovaná šlechta od ro
z jednotlivých továren na vyšší místní a organisační celky.
Proto nepřekvapuje, že české liberalistické hospodářslýí ja-, ku 1861 "stanula opět v čele politické representace ná
roda. Za jejího vedení se odehrává v letech 1865-1671
kožto celek (v těch dobách ovšem ještě zcela neuzavřený)
státoprávní boj český proti vídeňské vládě. Je to předem
se dostávalo do konkurence s ostatními evropskými liberamarný zápas české šlechty o zbytky feudálního státního zří
listickými hospodářskými celky. To byla prvá příčina, která
zení proti principu liberalistického státu. Pod rouškou ná
mohla způsobit občasné zpoždění českého hospodářského
rodních hesel usilovala tu šlechta o udržení svého úzkého
života.
postavení. Y tom
Kdyby jen tato příčina byla především a hlavně rozho
a ryze třídního výsostného společenského
to rámci zůstává také pasivní oposice Cechů proti rakouské
dující pro české hospodářství - jak tomu mělo býti podle
říšské radě v době od 1863do 1879jako zbytečně promarně
čisté zásady liberalistického kapitalismu - nebylo by to
bývalo nijak osudové. Naopak, byla by to v tehdejších le- ných 16 let za největšího vypětí evropského hospodářského
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liberalismu. Rozhodující léía pro rozvoj českého hospodář
ství, to jest: „tfhiíou dobu liberalistického kapitalismu",
česká politika navždy promeškala. Je to dobře viděti z ta
bulky, ve které uvádím souvislost této politiky s evropským
hospodářským vývojem. (Viz tabulku na sir. 11.)
Mladší politikové ovšem dobře tušili, že cesta, po které
jde politické vedení, není správná, a že skončí úpadkem.
Proto již od 1861 vede se zápas o politickou orientaci
mezi dvěma směry jednotné politické organisace: směr mladočeský hájí zájmy, středních vrstev bez ohledu na šlechtu
evropskému liberalismu, kdežto směr
a přibližuje se tak
staročeský (Palacký a Rieger) se spojuje s koňservativní
šlechtou. Vedení národa až do 1890zůstává v rukou staro^
čechů.
Tím však dospíváme do nového období evropského hos
podářství, neboř do doby od koňce 1873ÍJo 1896 spadá po
kles dlouhé (strukturální) hospodářské vlny, která proběhla
druhou polovinou 19. století. Také zde nutno si zjistili ko
respondenci jednotlivých jejích částí ‘s vývojem české po
litiky.
Za velké evropské hospodářské kiise od druhé poloviny
roku 1873 se rozpadá v listopadu doposud jednotný český
poslanecký klub zemského sněmu ve dva, z nichž každý
si v roce 1874 zakládá vlastní politickou stranu: siaročeši
se soustřeďují_v „Národní straně" pod vedením Palackého,
Riegra, Skrejšovského a Zeilhammera, mladočeši se sdružují
v „Národní straně svobodomyslné'" za vedení Sladkovského
a bratří Grégrů. Teprve však roku 1891 - ke konci hluboké
deprese, kdy se evropské hospodářské oživení ohlásilo
menším zlepšením v letech 18B9/1890— mladočeši velkým
volebním vítězstvím smetli staročechy a ujali se vedení ná
roda s vysloveně liberalistickým programem, který českému
hospodářství přisoudil onu důležitost v národním životě,
jakou evropský liberalismus uznal již\v letech 1830—1844,
v období to hospodářských reforem vedených liberalistickými hesly.
Přechod

\

ke kapitalismu
opoždění
a naše

finančnímu

Je historickou skutečnosti, že mladočeši svým úsilím
přiblížili české národní hospodářství organisačně evropské
úrovni — byř se tak stalo (jimi však nezaviněno) dosti
opožděně. Neboř od deprese kolem roku 1895mění evropský
kapitalismus svoji strukturu: liberalistický, to jest: ryze vý
robní kapitalismus, který po napoleonských válkách ovládá
skoro celé 19. stol., takže mu přisuzujeme období 1815-1895,
přechází do nové své vývojové fáze, ve 1finanční kapitalis
mus, ve kterém původní soutěž mezi jednotlivými výrobci
se tlumí případně přímo odstraňuje na prospěch monopolů
a rozhodujícím činitelem v hospodářství nejsou již výrobní
poměry, nýbrž zřetele peněžní. Určoval-li dříve povahu hos
podářství přímý výrobní kapitál (stroje, budovy a pod.),
zařizují se nyní hospodářské poměry podle hledisek a zá
jmů nepřímého výrobního kapitálu, to jest: kapitálu peněž
ního.
Vývojové zpoždění českého hospodářství vůči evrop
skému vyspělému stavu lze odhadnouti, asi na 20, v někte
rých případech až na 30 let. Všeobecný vzestup českého
národního hospodářství nastává totiž až ke konci let osm
desátých a hlavně od let devadesátých. Zesiluje je teprve
konjunkturní cyklus let 1896-1900.
>
,
To se nám potvrdí na různých případech, tak
na př.
Živnostenské
bankovnictví
banky,
růstu
jako
věrného
v
na
odlesku českého vývoje hospodářského a finančního zvláš
tě. Kdo s provede podrobný rozbor časového sledu jednotlivých jejích bilančních položek počínaje rokem 1869,,len
nalezne, že teprve kolem 1900 se stává bankou střední veli
kosti, od let 1908/1909mění se na větší banku středoevrop
ského typu, ale stále ještě významu provinčního, zatím co jí
měla býti již kol roku 1890.
Opožděný vývoj českých zemí jeví se nejen v jejich
politických a hospodářských poměrech, v tom,-že přizpů
sobení
evropské úrovni je zdržováno průměrně o 20 let,
ale má i další, mohli bychom říci: biologické pozadí. To
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Prítomnosti
Pohled do národní minulostí jest svého druhu zpytováním
Mesiáše, vyšli ve zbroji z Prahy, chtějíce prý táhnouti do
svědomí a, jako íolo, prvním předpokladem nápravy.
Jerusalema. Zpráva alespoň prozrazuje, že Židé vždy (lho
Při úzké souvislosti přítomnosti s minulostí nelze posu
stejno, zda ve XIH. nebo XVI. století) se považovali a byli
zování této ponechali jen historikům, ač dojista jsou tomu
považováni za cizí těleso v životě národním, řízené z jaké
nejlépe připraveni. Odborník jest také jen člověkem pří
hosi cizozemského ústředí. — V tomto i příštích stoletích do
stupným sympatii nebo antipatii, a v líčení událostí se
cházelo zhusta protižidovským bouřím v Praze i na ven
odrážejí jeho vlastní pocity a názory. Omyl pak není vy
kově. Židé se však vždy vzpamatovali a bohatství jejich se
loučen. Před subjektivní hodnocení dějinných událostí-staví
projevilo při různých příležitostech. I Karel IV. obracel se
Židům o půjčky. Přes občasné pohromy bylo tedy posta
život každého z nás, zvláště pak ty, jež povoláni jsou řídili
osudy národa. Podle toho, jak kdo to dovede, nese důsled
vení Židů podstatně pevné, opírajíc se o velké privile
ky. Jako vše pozemské, možno i dějiny pozorovali s růz
gium Přemysla Otakara H z r. 1254, jež jim pozdější pa
ných hledisek. Teprve pohled se všech stran přiblíží skuteč
novníci potvrzovali a Václav IV. ještě rozšířil. Omezení vy
tčená statuty arcibiskupa Arnošta z Pardubic jejich obchodů
nost. Při pochybnostech máme spolehlivé měřítko ve staré
moudrostí, že „každý strom pozná se po ovoci svém".
se nedotkla.
Vzpomeňme na příklad rozšířeného předsudku o „tem
Židé loví v bouřích
husitských
ném středověku". A přece tehdy byly vystavěny nádherné
katedrály, chlouba i dnešního pokolení, žili hlubocí myslite
Karlem TV.končí tvořivá doba českých dějin. Česká polé, vznikla literární a umělecká díla nepomíjejících hodnot,
dob jest hospodařením od desíti pěti. Češi
vyvinul se ideál rytíře a rytířskosti, který dnes postrádáme . litika od těchideálu
obrátili
se
a - přecenili lidské síly. Mistr Jan Hus
právě
u našich protivníků. Nechybí hlasů, pokládajících
byl
srovnán
se
sv. Františkem z Assisi. Oba žili v dobách
středověk XI. až XIV. století za vyvrcholení evropské kul
církevních zmatků. Jest poučným sledovali, jak každý z nich
Středověký
hledal
království
Boží
člověk
nejprve
tury.
a řešil poměry, před které byl postaven,
a jak rozličných
vše ostatní bylo mu přidáno. Tehdy také byl nepokojný
došli výsledků. V tomto osudovém přelomu našeho národ
duch 2idů odkázán do mezí ghett, oboustrannému prospě
ního života mají — ku podivu — účast Angličané. Nebyl
chu. Tu přicházíme 'jádru
věci: Rázem porozumíme po
jen John Wicliffe, jenž svými spisy ovlivnil Husa, i po
to
hádce o „temném středověku", srovnáme-li ji s jinou o
jeho smrti jeho stoupenci nepřímo i jořímo podněcovali Če
„osvíceném novověku", kdy otřesený již duch árijských ná
chy proti církvi.. Dosti záhadní dva muži, Jakub, vydávající
rodů připustil emancipaci Židů. Pod zorným úhlem rozpína
se za bakaláře, a Kunrad Kandelburský přišli r. 1404z Anglie
vosti Židovstva nabývají dějiny lidstva jinou tvářnost. „Za
se projevili jako živel
sadili jsme u všech osobní i národní zájmy, náboženské i do Prahy a záhy na vysokém učení
působili pokoutně
vykázáni,
byvše
rozvratný,
university
z
rasové nenávisti, námi vypěstované v jejich srdcích během
účastnil
(tajných
schůzek
mladými
mistry
mezi
se i Mistr
dvaceti století." Doznání Siónských protokolů vrhá podivné
Jan Hus) a obrazy vymalovanými „na sýni toho domu, kde
světlo na pohnuté dějiny evropských národů. Také z naší
hospodu měli" jitřili mysle lidu. (Beckovský.) „Kteréhožto
minulostí leccos ještě zaslouží objasnění.
malování když M. Jan Hus na kázání se dotýkal, že tu jak
spatření
Krystus a Papež sobě podobni jsou viděni, lidé
Obchodníci
otroky
s
toho houfně tam běhali." (Komenský.) - Rozkladná pro;
Zvyklí jsme si, aniž bychom o tom hlouběji uvažovali,
paganda nešla ovoce (Wicliffe i ve své vlasti vyvolal ne
naše dějiny takřka ztotožňovati s dobou husitskou. Nenechpřímo divoká povstání selská). Původní myšlenka odstra
nění zlořádů v církvi záhy zapomenuta, počíná pře o ná
me se šálili mylnou politikou, zaujatou vědou nebo-fantasií
spisovatelů, ale podívejme se na holou skutečnost. Dávno
zory a končí rozdvojením dosud jednotných Cechů. Opuště
před husity byli také Češi. Nedocenili jsme dobu Přemy
na byla víra otců a hledána nová cesta. Češi mají tu smut
slovců. Průměrný Cech o Přemyslovcích ví nejvýše, že
nou zásluhu, že první roztrhli evropské společenství, popu
„poněmčovali". A přece tento starobylý panovnický rod
divše proti sobě valnou část evropských národů. Vždyť
i Panna Orleánská chtěla táhnouti proti ^kacířským" Ce
za svého déle než člyřisíalelého trvání, přes chyby a omyly
několika jednotlivců dal českému národu řadu znameni
chům. Za to pomáhali husitům Židé, konajíce jim služby vytých panovníků, kteří vybudovali a upevnili mocný stát
zvědačské a dodávajíce jim zbraně i peníze, působilo prý
jim radost, že se křesťané navzájem potírají. „Připomínáme
a hmotně i kulturně zabezpečili český národ. Hned na úsvi
tě dějin klade zářivá postava knížete svátého Václava svý
ještě, že Židé v Říši německé modlili a postili se za vyproše
mi stěžejními zásadami křesťanství a přátelského poměru
ní na Hospodinu vítězství zbraním husitským." Ostatně i mezi
německému sousedu p>evné základy, prospěšné politice
blízkými stoupenci Husa byl pokřtěný Žid, M. Jan z Pra
české pro veškerou budoucnost. Přemyslovci založili slávu
hy „řečený Korvínek nebo také Žídek, podle původu", kte
českého jména a učinili Cechy uznávaným národem v Evro
rý horlivě opisová! Wicliffa (V. Novotný, Mistr Jan Hus,
pě. Dědictví Přemyslovců převzal po přeslici s nimi spříz
život a,.učení L). — Čtrnáct let irvály krutá války domácí
něný rod Lucemburků a jeho nejznamenitější člen Karel IV., i zahraniční, jejichž bolestným závěrem byla bitva Cechů
syn pKJsledníPřemyslovny, přivedl český národ na výši po
s Cechy u lipan. A výsledek? Byly vylidněny celé kraje
zději nedosaženou.
naší vlasti, zničeny nesčetné kulturní hodnoty a způsobeny
Měly dojista i ony doby své stinné stránky. Jednou
— jak želí Balbín — „takové spousty, že ještě ani za dvě
stě padesát let škody nemohly býti napraveny a podnes,
z nich bylo nevyhraněné stanovisko českých panovníků
vůči Židům. Těmto, v našich zemích od pradávna usaze
co dělo se v tak dávném čase, smutný závěr činíme ze zří
ným v celku se nevedlo zle. Obchodem, hlavně e- otroky,
cenin hradů, klášterů a chrámů". Tak skončil původně
nahromadili značné bohatství. Mocí peněz získali si přízeň
ušlechtilý úmysl nějakého lepšího křesťanství. V důsledcích
panovníků a jejich úřadů, u lidu však v lásce nebyli. „Židé
pak stal se takřka osudem českého národa do daleké bu
plní zlata a stříbrá", praví r. 1091kněžna Hilburga, manželka
doucnosti.
knížete Konráda Brněnského. Při pokusu tajného vystěho
Staroslavné království se již nevzpamatovalo. Nápravu
vání z Cech o sedm let pmzději bylo jim knížetem zabave
nebyl s to sjednali ani takový panovník, jako Jiří z Podě
brad. Doba nebyla příznivou jeho velkým myšlenkám. Lid
no veškéřé jmění a sešlo prý se tolik peněz, kolik se ne
vyneslo ani z Troje, dobyté od Řeků. Ale již v příštím čtvrt
stvo se počínalo odvraceli od nadpozemských ideálů hmot
století křtěný Žid Jakub měl při dvoře Vladislavově opět
né přítomnosti, zapomínalo, že smysl křesťanství leží pře
veliký vliv, zneužil však své moci a při jeho zatčení složili devším ve vnitřní nápravě člověka, hledělo — spoléhajíc
nať svůj rozum — ulehčiti si je a hledalo jen pozemský bla
za něho ostatní Židé 3000 liber stříbra a 100 liber zlata. (To
mek: Dějepis Prahy.) — Podivnou událost líčí Hájkova kro
hobyt. Jsou humanismus a renaissance příčinou anebo vý
nika roku 1235: Židý poplašení jakýmisi dopisy „z poled
sledkem těchto snah? Duch času se nezastavuje ani před
ních zemí od najvyšších správcův židovských" o příchodu
stolcem sv. Petra. Minuly sice již doby dvou nebo tří paI
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pežů, ale poměry dosud upevněny nebyly. Světské snahy
papežů střídaly se s duchovními na újmu žádoucího uklid
nění. Události svádějí úvahám o spolehlivosti lidského roz
umu a dosahu dobré vůle. Sotva asi by byl Lev X. hleděl
urychliti stavbu velechrámu sv. Petra, kdyby byl předvídal,
že nepřímo lim vyvolá novou osudnou roztržku v křesfanštvu. Netušil však ani Martin Luther, jaké důsledky přinese
v budoucnosti jeho rozhodnutí nejen německému národu,
ale i celé Evropě. Přesto není pochyby o dobré vůli obou.
Za padesát let po smrti krále Jiřího končí samostatný
český stát, zmítaný spory stavovskými a různicemi nábo
ženskými. Svobodnou volbou roku 1526se spojily země ko
runy svatováclavské se zeměmi rakouskými a uherskými
pod žezlem habsburského krále Ferdinanda. Kdo ví, jak by
se byly utvářely osudy národa českého, byla-li by volba
padla na jiného z uchazečů domácích i zahraničních. Histo
závěru, že „v dané chvíli byla volba
rik Pekař přichází
arciknížete rakouského plodem politiky s českého stano
viska zrale uvážené a tedy dobře vlastenecké." („Na rozcestí
osudů".) V novém soustátí Češi neměli nikterak podřadné
postavení, ale nedovedli ani tehdy ani později využiti da
ných možností, či snad nechtěli? Nový král se snažil dáti
zemi právo a pořádek. Tím dotčená stavovská zvůle již po
dvaceti letech se bouří právě ve chvíli, kdy zvolený pa
novník potřeboval pomoci. Náboženství je záminkou, sta
vovské zájmy a osobní prospěch vlastní příčinou. Vždyť
v požadavcích stavů, artikulech, jen jediný týkal se víry,
všechny ostatní pak věcí politických, tedy otázek moci.
Je dějinnou ironií, že vítězný Habsburk, potlačiv r. 1547
odboj stavů, tehdy po prvé zachránil český národ před
osudem, jaký později připravila své vlasti šlechta polská.
Duchovní kvas pokračoval. Vedle dosavadních náboženských stran podjednou a podobojí vzniká další, Českých
bratří, nelítostně stíhaná obzvláště stranou podobojí. Neklid
zachvátil Evropu. Duchovní proudy ze sousedství i jejich
výstřelky mají u nás odezvu. Utraquistó přijímají rostoucí
měrou učení Lutherovo. Nejistotu zvyšuje jakási nedůsled
nost představitelů církve katolické. Kdežto před sto lety
ústupek kompaktát, povolený koncilem basilejským, zmařil
papež, nyní zase smířlivé stanovisko papeže nesdílí koncil
tridentský. Stranou stojící laik stěží dnes posoudí, šlo-li
o zásadu či omyl. Nesporný úspěch protireformace v našich
krajích by svědčil prvnějšímu, pochybnosti však vzejdou,
pozorujeme-li, že baroková protireformace byla jen dočas
nou zastávkou na šikmé ploše, po které se lidstvo řítilo přes
osvícenství a liberální svobodomyslnost
propasti dnes
hrozícího kapitalisíicko-bolševického materialismu. — Zma
tek duší vysvítá i z klatby Řehoře XIIL, vyvěšené r. 1580
na dveřích pražských chrámů a stíhající husity, wiklefisty,
zwingliány, kalvíny a všechny jiné kacíře
Rádi nazývá
...
me tuto dobu revolucí ducha a mluvíme o svobodě svědo
mí. Snad bychom se měli spíše zamysliti nad slovy Sión
ských Protokolů: „Všude se hlásá svoboda svědomí. Podle
toho jest jen otázkou času, kdy se zhroutí křesťanské nábo
ženství. S jinými náboženstvími budeme snáze hotovi..
Otřesení duchovní autority probudilo v lidstvu ducha odbo
je proti autoritě vůbec. V XVI. XVII. století dochází i u
nás občas bouřím obecného lidu.
slovu počíná se hlásiti
ulice, jež v příštích stoletích bude hráti stále větší úlohu.
Židům nespořádané poměry naší vlasti valně neuško
dily. Byliť v zemi autonomní korporací náboženskou i ná
rodní. Měli svá stará privilegia, která jim panovníci, Jagellovci jako Habsburkové, vždy znovu potvrzovali, a pří
ležitostné výbuchy nevole nebo i zvůle lidu neměly trva
lých následků. Naopak jim prospívaly nové proudy v křes
ťanstvu, pozvedající význam Starého Zákona. Židé dovedli
ze situace těžiti. Za Paškova stíhání luteránů utraquisty
r. 1525 v Praze zprostředkují Židé konšelům úplatky, opa
třujíce je diskrétně podle zámožnosti postižených v část
kách 50, 60 až do 100 kop. Rozpor mezi trvajícím ještě přís
ným řadem a mravním uvolněním jednotlivce přivádí Židům všechny, kdo potřebují peněz. Při velkém drancování
Židu r. 1483vzali prý největší škodu jej'ch dlužníci
ze sta
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vu městského i stavů vyšších. Pak ovšem není divu, že Ži
dé vždy našli mocné přímluvčí, kdykoliv panovníci chtěli
proti nim zakročiti. Bezvýsledným byl již prvý pokus o je
jich vypovědění ze země v prvních letech XVI. století.
„Verum et dictum est: Pokudě šlovou sedláci lidé, potud
přísluš
v Praze zůstanou Židé," připsal kdosi uštěpačně
nému zápisu v pamětní knize pražské. Když žaloby na Židy
se množily, zejména jim vytýkán tajný vývoz stříbra ze ze
mě, a konání služeb vyzvědačských pro Turky, nařídil
r. 1541 král Ferdinand opět jejich vypovědění. Provedení
bylo však rok od roku oddalováno, až zůstalo vše při sta
rém. Stesky na Židy neustávají, prokazuje se jim zlehčo
vání měny a r. 1557 se znovu jedná o vypovědění. Z Histo
rického kalendáře D. A. Veleslavína roku 1561se však doví
dáme, že vypovědění Židé „skrze přímluvy velikých polentátů a pánův glejt obdrželi a v zemi podnes zůstali". R. 1563
obrátili se dokonce
papeži s prosbou o přímluvu. Nešlo
to dojista bez čilých mezinárodních styků Židovstva, byť
snad ještě tak nevynikají, jako o dvě stě let později. A tak
místo vypovědění obnovuje jim císař Maxmilián v r. 1567
starší privilegia, jež po deseti létech potvrzuje i císař Ru
dolf. Pochopitelně zapadl pak i nový vypovídací úmysl
Pražanů z r, 1602. Uměli prý to Židé „vždycky uplatili a
udarovaü". (Tomek.)
Příliv

Židů

po válce

třicetileté

Kdežto Židé lnuli
sobě, sváry křesťanů neustávaly.
Za tolerantní vlády Maxmiliána II. byl sice navenek klid,
ale počátkem XVII. století se poměry přiostřily. Přispěly
tomu i spory v rodině panovnické. Vzájemná nedůvěra
náboženských stran živila radikalism v obou táborech. Na
pětí vyvrcholilo známou pražskou defenestrací dne 23. květ
na 1618. Méně známo jest, že původcem tohoto neblahého
činu byl Němác, hrabě Jindřich Matyáš Thum, a že tento
spolu s jiným německým pánem, Linhartem Kolonnou z
Felsu teprve za sebou strhli ostatní stavy české i německé
povstání proti legitimnímu panovníkovi. (Gindely.) Před
bělohorský náš stát nebyl státem ryze českým, ale českoněmeckým a tudíž živel německý byl i v následujících udá
lostech zřejmý, ne-li přímo vedoucí. Skoro polovice di
rektorů byla národnosti německé a vůbec celé „české" po
vstání bylo v úzkém vztahu
událostem v Ríši. Kalvínský
kurfiřt Falcký již deset let sledoval poměry v Čechách a
nyní, postrádaje tu žádoucí bojechtivosti, všemožně usilo
val, aby udržel proti císařský směr. Nechybělo prý ani mezi
diieklory dosti těch, kteří byli ochotni ke smíru. Také císař
Matyáš a jeho nástupce Ferdinand se opětovně pokoušeli
srovnali spor, i potom ještě, když již se bojovalo. Ferdinand
II. sliboval potvrdili všechna privilegia zemská, ale sta
vové jeho psaní nepřijali. Válečná strana nabyla vrchu, se
sadila zvoleného již Ferdinanda a českým králem nově zvo
lila kurfiřta Falckého Friedricha, zetě anglického krále. Slý
cháme často názor, že šlo tehdy o náboženský zápas. I když
otázky náboženské snad daly podnět ke srážce, rozhodo
valy přes to zájmy světské. Vysvítá to i ze složení válčících
stran: S protestantskými stavy drželi i někteří katoličtí páni
a první pomoc jim poskytl katolický vévoda savojský Karel
Emanuel, kdežto naopak protestantský kurfiřt saský Jan Jiří
stál na straně císařské. Anglie zklamala. Její očekávaná po
moc scvrkla se na hrstku žoldnéřů, namnoze pochybné po
věsti. Odboj se zanášel velikými plány, snil o utvoření pro
testantské Velmoci, ale ani duševně, ani hmotně nevyvinul
úsilí, úměrné takovým záměrům. Proto skončil nešťastně na
Bílé hoře a pak nadobyčejně krůtě na Staroměstském ná
městí v Praze dne 21. července 1621.Kolik Čechů, kteří želí
této krvavé exekuce, však ví, že tam krváceli vedle Čechů
i Němci a že společně nesli i další důsledky společného po
vstání. Pro národ čeáký pak to byl teprve počátek utrpení.
Česká povaha se nepoučila z tvrdé lekce; Umíněně trva
la na svém, ulpéla na náboženské formě, mnohdy zapomína
jíc na vskutku křesťanského ducha. Setkáváme se se zjevy
ne nepodobnými dnešním. Vedoucí povstání uprchli do ci-
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ziny a pokračovali ze zahraničí v boji. Proti císaři vystou
v dějinách. Šlo-li jen o mocenské touhy soutěžících evrop
pily teprve n'/frí Francie s Anglií, boj však zatím přenechá
ských států, či měla-li v katolickém rodu býíi zasažena
valy menším státům. První se dalo svesti Dánsko a — pro
tehdy i světsky mocná církev katolická, anebo jaké jiné
hrálo. Čeští emigranti vstupují do cizích služeb, bojují v řa
byly nejvnitřnější příčiny - kdo může ío dnes stopovati!
dách dánských, v dalším vývoji války ve švédském a po
Prozatím byl konkurentem nejkřesťanštější kr41 Ludvík XIV.,
francouzském
vojsku,vracejí
tajně
zpět,
aby
do
i
tom ve
se
který, se nerozpakoval proti císaři se spojití i s nepřítelem
ma podněcovali selská povstání, najímali vojáky pro nepří
křesťanstva, Turkem. Francouzské zlato živilo nespokojenost
tele vlasti a dokonce vojensky cvičili lid brannému odbo
ji/ jsou-li dopadeni, končí smrtí rebélů na popravišti. Zejmé
šlechty v Uhrách, kdežto v Cechách využilo zoufalství čes
kých i německých sedláků. Jenže české sedláky bylo lze
na ve švédské armádě byla účast Cechů značná, podle ně
kterých tvrzení dokonce prý v ní bylo více Cechů než ro
získali levněji. Při naší citovosti stačilo mnohdy jim před
dilých Švédů. Vzpomeňme si na to, čteme-li, jak tehdy Švé
stírali proroctví Libušina, slibovat samostatnost českého krá
dové řádili v našich krajích. Český lid, který zůstal ve
lovství, nebo náboženskou svobodu*. Krajem procházeli taj
vlasti, v celku však se nedal svésti, ale účinně přispíval
její obraně. Pražané z r. 1648byli již jiní, než oni z r. 1620. ní agenti z Uher, německých zemí a Polska, vydávali se za
potomky českých exulantů, šířili nepravdivé pověsti a pod
Mamě bylo všechno úsilí emigrace. Vděk ciziny za české
něcovali lid proti vládě a panovníkovi. Mladý hrabě íuslužby ukázal mír westíálský.
rinský, vyslaný Tökölym, pokoušel se v Praze o spiknutí
Co ušetřily války husitské, padlo za oběř válce třicéii(účastnilo se i několik českých šlechticů a císařských důstoj
leté. Třetina země byla obrácena v poušť. Počet obyvatelstva
níků),
chtěje pomocí vzbouřených sedláků zmocnili se sa
Cechů
dvou
milionů
klesl
polovici.
Místo
přišli
ci
ze
na
mého císaře. Když pak vyplatil francouzskému vyslanci ve
zinci. Hlad a mor soužily lid. České jméno mělo opět špatný
zvuk. Zvěděv o zradě Valdštejna, je strahovský opat Kašpar
Vídni, markýzi de Vitry, jeho pražský bankéř směnku z Pa
říže zaslanou, vypuklo selské povstání. Útraty platil svedený
z Questenberku pohotově s úsudkem: „Ejhle, Cech!" (Pe
kař: Bílá hora.) Nevinní trpěli s vinnými. Těžké postavení
český lid a Ludvík'XIV. hledal jinou cestu, jak císaři půso
Cechů ve ^vlasti prozrazuje osudná srážka císařského feldbili obtíže. Našli se zase Češi, kteří spolu s jinými byli
maršallajtňanta Zikmunda Myslíka z Hyršova s generalfeldochotni poškodit svou vlast a za 20 zlatých rýnských pálili
zeugmeistrem hrabětem Bassompierrem kdysi v r. 1646,když
česká
města a 21. června 1689i Prahu (Beckovský.)
tento Francouz nešetrně se vyslovil o Ceších. Býlí Cechem
„je jako by byl stižen hříchem dědičným", píše r. 1665hra
Židům přineslo XVII. století znatelný vzestup. Jako
bě František z Vrbna hraběti HumprechtU Černínovi. „Kéž vždy, uměli ze sporů křesťanských těžili a na konec se při
by neštěstí bitvy té (t. j. bělohorské) nebyli zakoušeli až drželi vítěze. Císaře Ferdinanda . zakládal židovskými pe
podnes také katolíci čeští, kteří ničím se neprovinili a za
nězi „výsadní" Žid Jakub Bassewí, neblaze proslulý i při po
chovali . věrnost svému králi", povzdech si Balbín v Obraně
věstném liechtensteinském zhoršení mince r. 1621. Vděčný
jazyka českého. A na jiném místě- tamže bolestně ironisuje
císař odměnil se Židům potvrzením a rozšířením starých
snad pochopitelnou, ale krátkozrakou předpojatost vítězů:
privilegií, Bassewi pak se stal prvním židovským šlechticem.
„domnívají se, že se to všecko připravuje na převraty a Ferdinand . znovu rozmnožil židovská privilegia, oceňuje
nové snahy,- jim se zdá, že i háje, lesy a údolí, ano až i listí
účast Židů v hájení Prahy r. 1648 (ač nechybějí hlásy, že
jindy Židé drželi se Švédy!). Přes bídu těžce zkoušené ze
a větve stromů provolávají: „rebellie, rebellia!" Z obavy
před novým odbojem neznala protireformace, prováděná
mě táhli se v průběhu války do Cech Židé z ciziny a jest
především světskou mocí, míry, bez ohledu, že známá zku
celkem lhostejno; lákaly-li je výhody zmíněných privilegií
šenost „tlak budí protitlak" zvlášť zřetelně se projevuje u
anebo příležitost ke kořistnictví. Počet jejich vzrostl tak, že
citlivé a paličaté české povahy.
zemský sněm r. 1650 se usnáší, aby byl obnoven stav z ro
Česká emigrace, ač otřesena mírem westfálským, ještě
ku 1618 — ovšem bezvýsledně. Mezinárodní vzájemnost ži
nepozbývá náděje. Její duchovni vedoucí Jan Amos Ko
dovskou prozrazuje zdejší pobyt Židů, vypuzených až ze
Španělska a Portugalska. Tak na př. přes zákazy bylo dosti
menský pokouší se, kdekoho pohnou ti
válce proti cí
saři: jedná s Rákóczym, se Švédy, dává psáti Gromwellovi
těchto „Portugalců" v Turnově, kde r. 1680 rozšířili mor po
městě i okolí. I jinak byli Židé obtížnými, tu podvodnými
a dokonce neváhá ani Turecko vžiti v úvahu. Jaká to od
ní došlo
chylka od zásad.Chelčického! Válka, když pak
pletichami s mincí (v r. 1657bylo jen v Praze 21 židovských 1
(jenže ne proti císaři), přináší Komenskému nejen zklamání,
směnámíků), lichvářstvím, nebo vydíráním při výběru cel
ale i osobní pohromu ztrátou všeho majetku v Lešně. Jest
a mýt, jindy zase vydáváním špatných knih a traktátů,
dnes těžko posoudili, jaké vlivy na Komenského spolupů
zlehčováním katolického náboženství a — po pražském po
sobily. Vždyť toho ani mnoho nevíme o jeho příteli (jak žáru r. 1689 — dokonce sváděním křesťanů
židovské víře.
jej sám nazývá) Samuelu Harilibovi, který jej uvedl do V r. 1667 přeložili jesuité talmud do latiny, aby upozornili
Anglie: Sporé zprávy o něm připouštějí dohad, nebyl-li snad
úřady na jeho škodlivost, V důsledku toho bylo potom praž
Harílib, byť jen částečně, původu židovského. Jesť mnoho
ským Židům ve školách a synagogách zabaveno a veřejně
národní tragiky v ušlechtilém zjevu posledního biskupa
spáleno veliké množství špatných knih a tiskárna jim za
Jednoty bratrské, připomeneme-li si, že jeho vnukové vy
vřena. Později jim byla tiskárna opět povolena, ale jesuitům
nikli v - Berlíně a že jeho snahy vševědné vedou do po
uložena censura židovských knih a dozor na kázání v syna
divné blízkosti
svobodnému zednářství, jež o tři sta let
gogách. (Rezek.) Připomeneme-li ještě, že z nařízení císař
později přivedlo náš národ na kraj záhuby.
ského musili Židé navštěvovali jesuitská kázání, vtírá se
maně myšlenka, nebyl-li Žid otcem myšlenky pozdějšího
poddanství
sel
Jesť jedním z dějinných paradoxů, že
zrušení jesuitského řádu. Siónské Protokoly to ostatně do
ského lidu bylo nepřímým důsledkem husitských válek
znávají otevřeně: „Jediní jesuité mohli se nám rovnali, ale
(vzniklo již v době Jagelovců) a za pokrok považovaného
dovedli jsme je diskreditovat^v očích myslícího davu, jako
humanismu (vlivem studia římského práva). Poválečná bí
organisaci viditelnou, kdežto sami se svojí tajnou organisací
da a útisk, vyvolaný i přepychem nových, s lidem necítí
temnu." — Prozatím však, jak píše Balbín,
jsme zůstali
cích pánů, vystupňovaly jé v druhé polovici XVTI. století
jesuitům velmi zdvořilí. Byli si jisti. Měli totiž
byli Židé
téměř nesnesitelně.
výbuchu nechyběl, leč vnější podnět
O takový nebyla nouze. Rod Habsburský byl po dobu své
mocnou ochranu a podporu ve svých bohatých souvěr
cích, „dvorních faktorech", jako byl za Leopolda I. Samuel
ho trvání snad nejvíce napadaným panovnickým rodem
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(kterému erár r. 1699 dluhoval přes pét milio
Oppenheimer
nů), za Josefa I. a Karla VI. pak Samson Wertheimer. Jimi
počínají 2idé ponenáhlu zasahovali do věcí veřejných
a
(Příště dokončení.)
svému prospěchu.
ovlivňovali
je

poznámky

nová naděje
—
V těchto dnech, vyšel v Praze první svazek ruského sbor
vytyčování
níku »Novyje Věchi«. Tyčka s víchem slámy, kůl
smeru, cesty, hranice — takový je význam slova »věcha«. Nové
v:cny tedy symbolicky znamenají přestavění směrových kůlů,
novou orientaci politickou, sociální, kulturní. Tím názvem na
vazují vydavatelé na jiné období ruských dějin, stejně kritické
a otřesené jako nynější, a to po neklidu kolem roku 1905. Také
tehdy se vyměňovaly víchy, přehodnocovaly hodnoty, ze zku
šeností se vyvozovaly závěry, vytvářely se nové principy a svět
se obhlížel s jiných, nových hledisk. A ještě jednou, později,
před 20 lety se objevilo slůvko »vicha« — tehdy, když v části
politickému smíru se sovětskou vládou
ruské emigrace došlo
a této orientaci dáno tenkrát záhlaví »Směna věch«. Tehdy
ovšem směno.věchovci netušili, že si jdou do SSSR vyměniti ži
voty za smrt. Do pěti let byli ti naivni lidé zlikvidováni.
Má tedy nový sborník pohnutou historii už ve svém názvu
a živou tradici, pokud jde o hledání nových cesti' na kterých se
myšlenka přetváří v čin. Zcela právem vydavatelé poukazuji
v úvodu, žu před politickým překonáním zhoubného a zaosta
lého režimu musi nastati jeho překonání ideologické. Tím zhoub
ným a zaostalým režimem je v bývalém Rusku nejen diktatura
několika málo osob nad veškerou ohromnou masou obyvatel
stva. ale také celá ta psychická atmosféra, která v posledním
čtvrtstoletí změnila Rusko ve skutečnou vdovu po duchu, v obro
vité hřbitovní území, kde chudobinec, chorobinec, sirotčinec,
popraviště, kasárny, trestnice a blázinec se rozrostly v monopolai lidské sídliště. A kde jen lemurové zavražděných ideji
filosofických, sociologických, etických, politických i ekonomic
kých vegetují ubohou existencí stínů v hluboké hoci. zhuštěné
ještě černou lucernou »dramatu«, oficiálního světového názoru
dialekticko-materialistického.
Nápor proti této tmě ve SSSR je vlastním smyslem sbor
níku. Tím lépe. jestliže se tohoto ideologického polního taženi
účastní nejen emigrantská, ale také ona část sovětské inteligen
ce, která využila s úspěchem německého vojska v letech 1941—
1943 a ze Sovětského svazu odešla. Ve sborníku je zatím malý
příspěvek z pera bývalého sovětského profesora, ličicího osudy
filosofického myšlení ve SSSR: úřední předpis, že »sovětskou
filosofii může být pouze filosofie soudruha Stalina«, ruskou filo
sofii na území SSSR dorazil.
Komunismus 1jako celék je předmětem neobyčejně působivé
a živé kritiky prof. P. Saltykova. Na pozadí jeho příspěvku činí
líčení sovětského profesora dojem stručných dějin talmudišace
suchopárné sovětské »ideologické nadstavby«. Svěží, šťavnatý
jazyk, bohatství kritických myšlenek, hluboká, dějinně poučená
analysa a šťastně formulovaná tvrzení předurčují stať prof. Sal
tykova
velmi vážné funkci v dalším vývoji ideologického
osvobozovacího ruského hnuti; celý obsah článku, náležitě zpopularisovaný, mohl by ve SSSR působili jako jiskra v sudu dy
namitu. Ba, nejen tam, ale všude ve světě, kde ňáivní ilusionisté se zapřahují dobrovolně do popravčí káry sociálního zlo
činu. Salonnímu bolševismu, který líčí sovětský experiment ja
ko poslední slovo vědy a lidského pokroku, odzvoňuje prof.
Saltykov drsným důkazem, že bolševický komunismus je passé,
je poslední slovo světa starého, dovršení kapitalismu a jeho zel,
která Marx kapitalismu vytýkal. Monopol státního kapitalismu,
fabrický životní styl. Industrialismus, modloslužba mechanismo
„Novyje

Věchi“
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a hmotě v rekordní výrobě zboží — to vše, sloučeno v principu
diktatury lidí (nebo pololidi), kteří si usurpovalfupro své konání
heslo »všechno je dovoleno«, to vše bylo v měřítku omezeněj
ším již obsaženo v soukromém kapitalismu a bolševismus všem
těmto zlům jen otevřel dveře dokořán, odstraniv všechny j»řekážky a všechna omezení. Čeho se obávali a co předvídali
Proudhon i Puškin a Dostojevskij, splnil bolševický Veliký
inkvisitor v Moskvě na sto procent.
Další články se zabývají osobností K. Marxe fVI. Zotor) tříd
ním bojem (prof. S. Germanov), F. Engelsem (B. Morozov), bol
ševickou agrární politikou (N. Moskvin), autonomií a správou
zemí (prof. . Dokučaj) a rolnickou otázkou v Německu (dr. S.
IvanovskU).
Ruské osvobozenecké hnutí a zejména jeho armáda potře
buji pro boj s bolševiotvim pevnou páteř a jasný mozek, ale
také nesobecké srdce. Oči bez brýlí mámení, upřené realisticky
vpřed, nikoli šilhající nazpět nebo stranou. Stalin je dnes smrtel
ným nebezpečím pro celý svět. jako je už dlouho smrtelnou
skutečností pro Rusko. Osvobozenecké hnutí ruské jako zvláštní
případ světové sebeobrany bude mít tím větší vyhlídky na
úspěch, čím pronikavější ohlas najde mezi sovětskými národy.
Těm je už dávno, dávno lhostejno, jaké politické rozpory dělily
kdysi před 25 lety (skoro by člověk řekl s hlediska intensity
ruského utrpení: staletími) různé ruské politické směry a stra
odrazy a odstíny těch
ny; tím je řečeno, že také-emigrantské
dob dávno minulých patří
prehistorii Ruského realismu a
idealismu, který si nyní sebevědomě v novém ruském sborníku
razí svou novou dráhu. A tl sovětští lidé, kteří prožívají Evropu
právě v nejhorších podmínkách apokalyptických válečných hrůz,
nechť najdou v dalších sešitech sborníku přesvědčivé ujištění,
že mírová Evropa bez bolševismu, s pronikavými reformami
hospodářskými a sociálními konečně zabezpečí také jim mír a
klid, existenční jistotu a možnosti růstu individuálního i národ
ního. Čím úplněji budou »Novyje Věchi« plniti toto poslání, tím
účinnějším se stanou orgánem nových nadějí u svých čtenářů.
Jan Nováček
Občanská

válka

v novém

rouše

Bolševici tentokrát přicházejí v beránčí kůži demokratické
a nehlásají občanskou válku. Ale nač také? Stačí jim, když
hlásají pomstu proti těm, kteři spolupracovali s fašisty nebo
s »nacisty«. V této formuli mají dostatečně širokou škálu, v
které si mohou tridně zařádit. Vždyť jen u nás, za šest let Pro
Sedlák, který přesně
tektorátu, kdo vlastně nespolupracoval?
odváděl, jako dělník, který svědomitě pracoval, úředník, který
pečoval o nerušený chod práce a státu, jako podnikatel, který
Kohokoli z národa je
se zaklínil do řízeného hospodářství.
možno vytáhnout jako podporovatele »nacismu«, i když při tom
šuškal, až bůh bránil. Činy platí, ne slova. Bolševici, kteři považují
Čechy za národ obzvlášť reakcionářský, dovedli by »čistkami«
pustit národu žilou. Je třeba si připamatovati, jak za své revo
luce nešetřili lidskou krví. O výsledku tohoto boje »s kontrarevolucí« dostaly se do evropské veřejnosti prvé zprávy teprve
v roce 1923, a to zásluhou skotského profesora Saroléa v eďin.
burgském časopisu The Scotchman, v nichž jsou vypočtený
sociální repartice postřílených
oběti tohoto krvavého teroru;
6000
1210 kněží,
obětí jest následující: 28 biskupů,
profesorů
5 4.000 důstoj
9000 lékařů,
a učitelů,
níků,
1 2.95 0 ma
7 0.00 0 policistů,
2 6 0.00 0 vojáků,
jitelů
domů, 35 5.250 intelektuálů
a příslušníků
815.1 00
svobodných
povolání,
19 3.290 dělníků,
rolníků.
Celkem
1,77 6.83 7 osob.
zkoumala
Vyšetřovací komise Denikinovy armády, která
činnost bolševiků po této stránce v letech 1918—1919,napočetla
celkem 1,700.000osob, které se staly obětí bolševického teroru;
v tomto počtu nejsou samozřejmě počítáni ti, kteří zahynuli za
občanské války na frontě proti bolševikům.
Ladislav Žitní/
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Armádo ošetři současné kůži
nelépe a «schováobuvdlouho
v dobrém stavu. Kdybyste ji
někdy okamžitě neobdrželi,
mějte strpení,později ji obdr
žíte opět v dostatečném
množství.

osvědčený krém na obuv.
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vždy znovu, poněvadž od
stráni s rukou i těžko odstra
nitelnou a olejnou
špinu.
Ominol však jest také osvěd
čený prostředek na drhnuti
a šetří mýdlo!
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