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zprávy, byt mnohdy i nesmyslného obsahu, za nimiž
dokonce i soudné osoby se domnívají tušiti reálný pod
nepřátelské
Cesty
agitace
klad. Někteří lidé jsou ochotni připustiti, že žádná zprá
va nevzniká bezdůvodně a u takových zpravidla každá
T) ostupné vyvrcholení války v dnešní době vedlo sou- taková zpráva, i když dojde jejímu věcnému vyvrá
-I
znásobení všech prostředků,
časně
zesílení
cení, zanechává přece jen určité pochyby, s jejichž exi
jež jí slouží. Za prvé světové války se'zdálo, že použití
stencí protivník právě počítá.
armád a technické výzbroje dosáhlo nepřekročitelného
I kdybych tu měl podati přehled všech prostředků*
stupně, a přece jen je nelze dobře srovnávat! s rozsahem
jichž nepřítel používá
soustavnému podrývání sebe
operativního nasazení mas a uplatnění materiálové pře
důvěry států s ním válčících a ke zkalení jasného úsud
vahy za dnešních bojů. Nepřítelovo plýtvání materiá
ku neutrálů, Stěží bych mohl býti úplný. Anglie teprve
lem způsobujě nejen neslýchané ničení hodnot všeho za první světové války činností Northcliffovou poznala
druhu, nýbrž přivodí na konec takové ochuzení, že jeho
důležitost tohoto nástroje a dodělala se jím pozoruhod
následky budou trpěti celé generace. Krátce řečeno, vi
ného úspěchu. Dokonce došlo
přecenění této taktiky,
díme dnes, že všech pohotových prostředků je za této jak nasvědčuje důvěra, s níž londýnská vláda tak znač
války využito způsobem, který dovoluje jen přibližné
nou měrou spolehla hned v počátcích nynějšího zápole
srovnání s metodami a taktikou z dob dřívějších.
ní na ovlivnění veřejného mínění v Říši. Teprve úplný
Zjišťujeme-li snadno zjevné vzestupňování v poho
nezdar všech podnikaných akcí přiměl ji
revisi metod
tovosti zasazení vojsk a materiálu, můžeme si také předpřizpůsobení prostředků vyspělejším požadavkům
staviti, jakého asi prohloubení doznala za této války
dneška.
strategie pomocných bojových' prostředků, na něž' se
pronikavou změnu proti po
Nic necharakterisuje
ještě za předcházejících dob hledělo s neskrývanou ne
měrům v bývalé válce výrazněji, než 'vynález rozhlasu,
důvěrou. Myšlím v prvé řadě prostředky psychologické
který zatím se stal nepostradatelným průvodcem a spo
ho boje, pokoušející se o takové ovlivnění veřejného mí
lečníkem dnešního člověka. Snadnou použitelností při
nění na území protivníka, že by tím byla očhromena
velké prostorové průbojnosti postoupil na nejpřednější
rozkladu odolno
vnitřní síla odporu a postupně došlo
místo nástrojů tak zvané agitace a všechny ostatní za
sti, na jejímž zachování či ještě lépe utvrzení závisí
tlačil zřetelně do pozadí. Je jen přirozené, že napadený
výsledek války. Jestliže bezprostřední zbrojní potenciál
stát se bránil především přísným zákazem posloucháni
je využit opravdu až na krajní mez hospodářských a vý
cizího rozhlasu a vlastními relacemi se staral, aby parakonnostních možností, oč rafinovanější a nepostřehnu
lysoval vliv zpráv docházejících jinou proveniencí.
telnější jsou prostředky nepřímého boje, sloužícího sa
Přibližně\stejnému
účelu slouží, jak víme, také ne-«
mozřejmě témuž cíli.
přátelský tisk, neboť dodává materiál šeptané propagan
Laický sledovatel válečných událostí vidí po výtce
dě všude tam, kde na bezprostřední působení rozhlasu
jen takřka hmatatelné účinky přímých bojových akcí není spolehnutí. Ovšem ani periodický nepřátelský tisk
nesmí býti rozšiřován a proto většina zpráv, jimiž má
na jednotlivých frontách, jeho kontrole však ucházejí
výsledky tichého, ale neméně urputného zápasu o duši býti zasažen protivník, musí býti řízena neutrálním pro
oněch vrstev, jež neangažovány bezprostředně na fron
střednictvím a sledovati dosažení cíle oklikou. V t. zv.
tě, znamenají rozhodujícího činitele na poli hospodářské
demokratických státech kapitálová účast ciziny na tis
ku neutrálů umožňuje snazší jeho záměrné působení. Za
a vyzbrojovací mobilisace. Konečným účelem t. zv. psy
chologické ofensivy je zpravidla podiomiti výrobní, hos
války odpadl vliv nepřátelského filmu, neboť dovoz ci
podářskou a zásobovací aktivitu tak, aby docházelo
zích výrobků_ je úplně podvázán á tím odstraněno půso
poruchám v dodávkách armádě i obyvatelstvu a aby cel
bení jednoho z nejúčinnějších agitačních prostředků
kové rozpoložení občanstva a jeho nálady byly udržová
tomu přistupuje ještě nespočetně dalších, z nichž mno
ny v trvalém stavu deprese, čímž by posléze došlo 1? hé nelze prostě označiti za přímý instrument agitačochrnutí původního bbjozviklání víry ve vítězství
ní, poněvadž zdánlivě nemají s tímto účelem nic spo
vého odhodlání.
lečného. Použité prostředky se liší také podle povahy
Nástroje, jichž je použito v tomto zápase, jsou méně
prostředí, pro něž jsou určeny; jsou přirozeně rozdílně
nápadný, než je pravidelná technická výzbroj války a nuancovány pro jednotlivé státy válčící, pro neutrály a
neliší se v podstatě od oněch prostředků, jichž používá
konečně pro země obsazené, neboť v každé z nich třeba
každý stát a národní společenství v dobách normálních
položití důraz na jinou složku zájmovou.
Také naše země hned od samých začátků nepřátel
a které namnoze sledují také podobný účel, i když mé
válečným
ně výrazně a zjevně. Proto upotřebení jich
ství jsou předmětem intensivního působení nepřátelské
cílům je nenápadné a teprve při podrobnějším studiu
agitace, která své úsilí v průběhu války rok od roku
postřehnutelné. Z toho důvodu popírali někteří jednot
znatelně stupňuje. Činí tak v důvodném předpokladu, že
livci opravdový vliv takového působení na širší vrstvy
nervové napětí narušilo přirozenou soudnost obyvatel
přejí
a prohlašovali, že zůstává omezen na úzký okruh osob, stva takovým způsobem, že bude přístupnější
zatím co masy zůstávají nedotčeny.
mání zpráv a doporučení, jež by přímo podporovala ne
V nynějších dobách se nelze spolehnouti na tak po
přátelské cíle války.
vrchní tvrzení; každý z nás dobře ví, jak rychle se šíří
Zahraniční agitace, ať už je řízena z Londýna,
>
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fronty

a politika

^Vashingtonu nebo Moskvy, počítá v prvé řadě s tím, co
bývalé světové války mělo rozhodný úspěch: tak s
přitažlivostí poimu svobody, neomezené národní svrchoiVanosti, ochrany malých a středních národů, postave
Emanuel M o r a v e c:
ných na roveň mocnostem, krátce všechna ona líbivá hes
la, jež spojencům tehdy pomohla vyhřátí válku, ale hned
zjištění
Střízlivá
na to byla přehlížena a docela zapomenuta. Kdekdo ví,
ijak^málo příslibů bylo splněno a ty ještě kuse a se zřej'T e čtrnácti malých národů, které žijí na východ od
jnou nechutí. Jakmile země splnily úkol nepřátelskou
Němců a Italů, na sever od Turků a na západ od
.agitací jim přikázaný, pozbyly v očích ciziny dří
Rusů a Ukrajinců, žádný neměl před sto lety samostatný
vějšího významu.
stát. Tato část střední Evropy byla rozdělena mezi Ra
kousko, Turecko a Rusko. »Pátá kolona« není žádným
Tato hra se také v nynější válce opakuje. Je to vždy
novým vynálezem. Na tureckém územr si ji dávno po
nejjistější cesta
získání sympatií, na nichž pak lze buřizovalo Rusko z-křesťanp. Když se prvá světová válka
clovati další program tím, že se takticky využije každé
dlouho táhla, po zhroucení Ruska Anglie v nouzi sáhla’
nahodilé příležitosti, aby počátečnhsispěch byl prohlou
také po »páté koloně« malých- středoevropských národů.
ben. Dočasná domácí tíseň je vždy zveličována a přehá
Obětovala Rakouskp-Uhersko. Místo něho se rozhodla z
něna, provedená opatření na poli hospodářském, kultur
malých národů východfní části střední Evropy vytvořit
ním a sociálním jsou překrucována a vykládána tak, ja
prostorný politický, klín, který by odděloval Němce od
ko- by mířila v neprospěch obyvatelstva. Pochopitelná* Rusů a který by kryl britský blízký Orient a tak bránil
Středomoří jak Němcům tak Rusům. S ma
omezení, ukládaná veřejnosti, vysvětlována tak, jako by přístupu
lými národy se tehdy začal jeden z největších politických
álo o svévolné zásahy do přirozených práv občanstva vý
švindlů.
hradně za tím účelem, aby bylo zastrašováno a udržo
Proto v prvé světové válce, čím tato déle trvala, tím
váno v poddajnosti. ^Není veřejné události nebo projevu,
které by nenašly odezvy v nepřátelské agitaci tím, více rostl význam emigrantských vlád a výborů malých
národů. V této válce pozorujeme však vývoj opačný. Čím
fe jsou znovu představovány v křivém zrcadle, samo
více se tato válka prodlužuje, tím více kleká význam
zřejmě v souhlase s cizími zájmy.
vý
emigrantských vlád a výborů. Malí národové
Jakmile domněle došlo přípravě vhodné půdy, po
nyní
střední
dohráli
chodní
části
Evropy
stupuje agitace
přímým vybídkám
politice
V Anglii ne
a doporuče
v britské
svou úlohu.
ním, jak se má občanstvo chovati, aby udánlivě praco
slibovali si od těchto státečků už po prvé světové válce
valo
svému vlastnímu prospěchu. Pravidlem je navá,- mnoho. Přes to byli tam překvapeni jejich irialou odol
riěno
sabotáži důležitých domácích opatření,
nepl
ností politickou i vojenskou. Benešova republika v roce
nění předpisů zásobovacích a pracovních, a nelze-li to 1938 se spokojila pouhou mobilisací a bez výstřelu v ně
očekávati v žádoucích rozměrech pro přísná opatření
kolika hodinách kapitulovala. Polsko kladlo vojenský
vnitřní, doporučuje se alespoň podpora těch nepřátel
odpor jen 17 dní a Jugoslavie dokonce jen 12 dní. A tyto
ských jednotlivců, kteří za týmž účelem
nám bylí vy
tři státy měly přec na .70 milionů obyvatel. Baltické stá
sláni a namnoze využívají příbuzenských vztahů
to
ty se vzdaly bez boje Sovětském svazu a Rumunsko bez
odporu vydalo bolševikům Besarabii. Velkoněmecká říše
mu, aby z nich těžili pro svou teroristickou činnost. Ne
příteli je vítán každý neklid, porušení rovnováhy, stís
kombinací politických manévrů s vojenskými dostala se
něná nálada, at už jich bylo dosaženo jakýmikoliv pro
rychle a za zcela nepatrných ztrát přes Podunají až
'
středky. ,
Jaderskému a Egejskému moři, kde z řeckých ostrovů
a z Kréty uzavřela Dardanely. Ze 14 malých národů by
Jak jsem již dříve uvedl, vyvrcholení válečných
lo 11 v prvé půli r. 1941 v oblasti velkoněmecké kontroly
Operací je současně provázeno i odpovídajícím vystupňo
a z nich celá řada jako spojenci.
váním agitační ofensivy, která v těchto chvílích vyTo se ovšem nezamlouvalo Sovětskému svazu a na
;užívá všech svých prostředků nebývalou měrou. Jsou
to čekala Anglie, aby se s ním nyní dohodla spojenecky.
činěny pokusy především vyvol^ti v zemi určité sym
Podmínkou při tom bylo, že malí národové východní čá
patie, tedy příznivé prostředí, které by v dalších fázích
sti střední Evropy budou tvořit autonomní glacis So
již samo podporovalo další šíření zpráv a informací.
větského svazu ve směru na západ. Následoval pro Spo
Sympatie jsou u nás vyvolávány dalekosáhlými přísli
jence nečekáný sovětský ústup
Moskvě a na Volhu.
by, pokud jde o budoucnost národa a živením národního
Stalin byl nyní skromný. Potřeboval jako sůl anglo
antagonismu, o němž bývá tvrzeno, že je povahy zá
americkou pomoc v materiálu a v potravinách. Nechal
sadní a že tu byl již od časů nepamětných.
proto malé středoevropské národy stranou a snažil se
Zamyslíme-li se opravdově nad vlastní situací, bu$e nám naprosto jasno, že pro národ není jiné cesty než nejprve získat zpět Kubáň a Ukrajinu s Krymem. Za
tím se zkomplikovala situace také na dálném Východě,
je ta, kterou s takovou odpovědností nastoupil státní
kde Spojené státy vyprovokovaly
válku s Japon
president Dr. Emil Hácha a na níž jedině je možno do
skem.
Hledala
kdejaká
»pátá
kolona«., A tu
proto
se
sici slibné budoucnosti. Pochopíme-li správně tuto sku
přiharcoval Beneš s oprášeným Československem. V do
tečnost, vyplyne nám spontánně, jak se zachovati ve bě,
kdy Němci stáli v Egyptě a na Volze, emigrace v
všech těch případech, za nichž jsme vystaveni útokům
Londýně
měla vysoký kurs. Slibovaly se jí hory doly.
nepřátelské
agitace. Hekl jsem již, jak spoléhá na
Stalin se do toho nepletl. Mluvilo-li se v Londýně, že
zmatek, který se snaží vyvolati a jak je vítán neklid,
zachvacující uměle stále širší vrstvy obyvatelstva. Kdo bude obnovena střední Evropa versaffleská, saint-germainská, trianonská, neuilleská a sevreská, neskákal jim
,v_podobných chvílích zachová jasnou hlavu a klidně po
do řeči, poněvadž od Volhy bylo na Balkán daleko.
suzuje všechny události, snadno sé stane pánem situace,
neboť spolehne v prvé řadě sám na sebe a nedá se ovlivPoláků
Benešova
zrada
ňovati nepřátelskou agitací. Pevně věří, že uskutečně
ním nového řádu v Evropě v duchu Říší zastávané soli- —
Cím více však sovětské armády se draly
západu a
darity, která je jedině bezpečnou zárukou dalšího kul
čím více se blížily sovětské hranici z roku 1938, tím jas
turního a hospodářského rozvoje, bude splněn ideál so
nější byly Stalinovy požadavky územní ve střední Evro
ciální a pospolitostní rovnosti, jak se o něj marně po
pě. Ani slyšet už nechtěl o obnovení poměrů z roku 1938,
koušelo lidstvo posledních staletí.
i když by mu bylo ponecháno právo politického a hos-

Přítomnosti
podářského dozoru nad 14 středoevropskými malými ná
rody. Vojenská prakse v minulosti totiž ukázala, že gla
cis, lépe »země nikoho«, mezi dvěma státy jen z po
bývá za války zajištěna tomu, kdo stojí na její
lovice
hranici. Překročí-li obě strany hranice »země nikoho«
současně a postupují-li proti sobě stejnou rychlostí, srazí
se kdesi uprostřed. Je-li jeden z protivníků rychlejší,
jako kdysi Napoleon při postupu mosaikou západoněmeckých států, druhý mohl být napaden dříve, než se ješ
Anglie před
tě do poloviny glacis dostal. Slibovala-li
dvěma lety Stalinovi zřízení pásma autonomních států &
Státečků mezi istmickou čarou Štětin—Terst a Králo
vec—ústí Dunaje, Stalin počítal, že vojenskou hranicí
byla by prakticky prp něho čára Visly, Tisy a dolní
Dunaj, na které by v třetí světové válce měl přijmout
boj se svými dnešními kapitalistickými spojenci. Aby
Churchilla nepostrašil, přišel s požadavkem věčného vo
jenského spojenectví států a státečků východní části
střední Evropy se Sovětským svazem. Touto cestou by se
daly zřídit ihned po válce v těchto zemích sovětské po
zemní a letecké opěrné body a tím získat rozsáhlá před
mostí na západ od Visly, Tisy a na jih od dolního Du
naje.
Churchill sej.ošíval, ale co mohl dělat. S polskými
emigranty nebyla řeč,
rumunské kapitulaci bylo ještě
daleko a tak přišel v úvahu Beneš. A tomu bylo dů
věrně prozrazeno, že Anglie stojí před otázkou postoupit
východní část střední Evropy Stalinovi, ale že není ještě
ruka v rukávě. Pospíší-li si a dohodne-li se rychle se
Stalinem, může tím prý pro Česko-Slovensko mnoho vy
získat a svou osobní posici ve světové politice neobyčej
ně upevnit. Beneš si dal říci. Před rokem vydal se do
Wašhingtonu, skoro současně s Churchillem. Tuto radost
mu ponechali. Po té jel do Moskvy, když před tím Chur
chill se sešel se Stalinem a Rooseveltem v Teheráne, *kde
se komedie, tropená s Benešerií, dopodrobna probrala.
V Moskvě byl Beneš přijat jako potentát. Z toho soudil,
že je uznáván za rovnoprávného
spojence Sovětského
svazu, který je ochoten uznat staré česko-slovenské hra
nice z roku 1937 za cenu věčného vojenského spojenec
tví a že do vnitřních věcí Benešbva státu nebude z Mosk
vy hovořeno. Beneš za to slíbil, že do republiky přijme
sovětskou vojenskou misi a že tam uvolní Sovětům vo
jenské opěrné body, hlavně letiště. Zavázal se, že pře
svědčí o sovětské politické nezištnosti polské a jugo
slávské emigranty. A tak zradil
Poláky.
tomu je třeba se vrátit opět do roku 1939, kdy se
Beneš stydlivě přihlásil o pracovní knížku v Londýně,
kde s ním lordi mnoho nemluvili. Měli určité pochyby
o ieho statečnosti v roce 1938 a o jeho legalitě v roce
1939. Bylo tam v dobré paměti, jak zbaběle zmizel z do
moviny, když před tím svatosvatě slíbil, že do smrti na
politiku nesáhne. Českého čtenáře bude zajímat, že teh
dy Beneš v Londýně nalezl největší podporu právě u Po
láků, kteří se zasadili velmi o to, aby byl Anglií uznán
jako hlava české emigrace (o »presidentu« tehdy nikdo
nemluvil, poněvadž podle zákona byl tu státní president
Hácha, kterému Beneš udělal dobrovolně místo). Dnes
máme wsvětlení, proč tehdy Beneš se mohl potrhat s
česko-polským bratrstvím na život a na smrt. V roce
1942 světu přec ohlásil slavnostně smlouvu o českopolském
soustátí.
O chvíli později vykládal o po
třebě středoevropské federace malých národů. To bylo
přesně před spojeneckou ofensivou na podzim 1942. V
Moskvě před rokem však zjistil, že Stalin při slově Po
lák se kaboní a proto, než dojel do Londýna, na slavné
sliby polské emigraci, která mu pomohla do sedla, za
pomenul.
Když Beneš v Moskvě podepsal se Sovětským sva
zem smlouvu, Anglie se tvářila na venek velmi zdrželivě.
Eden dokonce v dolní sněmovně odpověděl na objednaný
dotaz nějakého zbytečného poslance, že Benešova mos
kevská smlouva byla sjednána za zády Anglie a že je
proto nežádoucí. Beneš si tehdy myslil, že Anglii doběhl.

Proto byl hrdý, když se začalo trousit, že existuje
na
pětí mezi Benešem a Britským
impériem.
A tak Stalin
měli. Beneše, kde potřebovali.
Jako před
s Churchillem
Mnichovem podařilo se jim i tentokrát
zbavit se
němu
závazků a při tom ho ukolébat v představě,
že je pánem
situace. Před Mnichovem, když už měl v politickém ko
žichu lorda Runcimana,
Beneš svému pokornému
okolí
sebevědomě namlouval,
že točí střední Evropou a že An
glii vzal na hůl. Moskevská návštěva
Benešovi tak po
mezi
pletla hlavu, že se vžil do úlohy zprostředkovatele
Anglosasy a bolševiky.
Druhý

konec

»Československérepubliky«

Na počátku května 1944 ještě se ve spojenecké diplomacii
pohazovalo pojmem Československá republika. Proto tehdy s ta
kovou slávou Londýn oznamoval, že někde u Jasiny na Podkar
patské Ukrajině tak zvaná čechoslovácká legie stanula na půdě
staré republiky. Rumunsko ještě válčilo. Anglo-Američané vá
hali s invasi. Od chvíle, kdy se však podařilo Anglo-Američa-t
nům prolomit v Normandii německou obranu a Stalinovi poli
ticky provést průlom na Balkán, .klesal úměrně zájem Spoienců o staré problémy východních částí střední Evropy. Benešova
nabídka kr zprostředkování byla zamítnuta Moskvbu.’ Beneš cítil,
že je zle a proto se před dvěma měsíci odhodlal
dvěma pře
kotným podnikům: 1. Uznal lublirLský polský sovět za legální
vládu nového Polska a tak zcela otevřeně se obrátil zády lon
dýnským Polákům a 2. dal povel ke slovenskému povstání
bláhovém domnění, že jím otevře sovětským armádám cestu na
Budapešť
Vídni, ale hlavně, že si tím znovu upevní své po
litické postavení. Aby si zajistil na »osvobozeném Českosloven
skem« území vliv, alespoň podle-i«*éna. poslal na východ »’vlád
ní delegaci«, sestávající mimo jiné z bývalého poslance Němce,
němuž ť>yl přidán z Moskvy komunista Šverma. Poněvadž čechoslovácké padákoyé brigádě se nepovedlo postoupit na dukel
ské frontě, začali její trosky bolševici vysazovat na Slovensku
v povstaleckém území s letadel.
Podnik, který rozpoutal před dvěma měsíci Beneš, předsta
voval vlastně zatěžkávací zkoušku jeho státnické schopnosti.
Češi doma se nepohnuli a Slováci, získaní pro povstání nestoud
nými lžemi, nechtěli aiji slyšet o obnovení bývalé mnohonárod
ní republiky. Dva měsíce trvala pouze sláva teroristů kolem
Banské Bystrice. Opakovala se Varšava. V neibližších dnech se
dovíme leccos velmi zajímavého o Benešově akci na obnoveni
prvé republiky, která vyvrcholila v provolání sovětské republi
ky slovenské jeho bolševickými spojenci. Řeklo bv se: Tak svět
odplácí.
Z posledních zpráv vrchního velitelství branné moci víme,
že bylo vyklizeno Mukacevo a že se bojuje u Užhorodu.
Těžkou porážku na středním Slovensku hledí nyní emigráce
zastřít tím, že vykládá o slavnostním příjezdu »československé
vládní delegace« na Podkarpatskou Rus. Při tom zamlčuje, že
tu jde o tytéž pány Němce a Švermu, kteří 26. října z Banské
Bystrice zachránili holé životy, když odtud v noci pomocí leta
dla unikli. Ve Lvově se občerstvili, aby nastoupili cestu do
Užhorodu. Při tom předstírali, že tam jedou přímo z Moskvy.
dobrodružství v Banské Bystrici se už nehodlají znát.
Nám nejde jenom do hlavy, proč Němec se Švermou neod
jeli na Podkarpatsko již dříve. Proč tam jeli teprve po 29. říjnu,
kdy právě odtud se upozornilo na neobyčejnou mlčelivost emi
grace, pokud šlo o Podkarpatskou Ukrajinu? Toto území ně
mecké vrchní velení plánovitě nechalo vyklizovat už týdny, aniž
větším bojům.
při tom došlo
Pokud jde o Podkarpatskou Ukrajinu, žádnému soudnému
člověku nenapadne, že by kdy bolševici toto území vyklidili.
Jeho strategický význam v evropské politice je nebývalý. Mukačevo představuje střed kruhu, jehož tři body tvoří Královec.
Terst a Oděsa.
Propaganda unese to, co politika dávno už pohřbila. Londýn
s Moskvou obnoví opět výklady o Československu, poněvadž
sklidily porážku jako v českých zemích, kde ie klid a pořádek,
tak na Slovensku, kde byl nyní pořádek obnoven. Moskva trpí
totiž určitá spojenectví, pokud ie potřebuje, aby klamala svět
a důvěřivý lid v krajích, které hodlá pohltit.
Nyní se máme právo tázat: Co zůstalo Benešovi za pouhý
rok po honosné cestě do Moskvy z jeho čechoslováckého poli
tického kapitálku? Podkarpatská Ukrajina (Podkarpatská Rus)
je ztracena. Slovensko má být sovětskou autonomní.republikou
na všem českém nezávislou. Beneš se znovu asi zhroutí a bude
lamentovat (už no kolikáté), že byl zrazen — lépe, napálen.
Anglie se vzdala už dávno myšlenky obnovy mosaiky bez
mocných malých středoevropských států. Čekala pouze na vhod-

PfItDmnosiL.
že Stalin řekne: Máte pravdu, pánové, když tedy Ně
mecko už nebude existovat, nepotřebuji se starat o svou
bezpečnost mimo rámec Společnosti národů. Račte tedy
jen zřídit samostatné Polsko, samostatně Rumunsko, sa
mostatné Bulharsko, samostatné Srbsko a samostatné
Československo, Maďarsko, Sasko, Bavorsko, neboť vi
dím, pro samá samostatná. Mrňavska padá a hyne samo
statná Evropa, která jediná by mi mohla býti nebez
pečná.
Ale Stalin se tomu nemá. Přitom ani Německo ani
i
Japonsko není vyřízeno. A tak nezbývá Angio-Američanům, než aby stále víc a více slevovali ze svých cílů.
Napřed chtěli mít Evropu tak, jak byla před válkou, se
samými samostatnými státečky, jenom s Německem uve
deným na stav, v jakém bylo po válce třicetileté. Potom
chtěli mít z východu Evropy val prdtibolševický, jehož
jádrem měla být dohoda Polska s Československem. Nako
nec chtěli aspoň; aby ze západní poloviny Evropy se utvo
řilo protibolševické předpolí, jež by svou krví chránilo
anglické a americké naboby za kanálem a oceánem. Ale
na vývoji Francie a na rozhořívajícím se sociálním po
žáru na Pyrenejském ostrově vidí, že i to je touha pří
liš smělá. Podle washingtonského korespondenta 4Timesu
začínají se v Americe uskrovňovkt do myšlenky, že jim
snad nakonec
jejich bezpečnosti nezbude nic jiného,
než se stáhnout důkladně na západní polokouli zem
skou (na obě Ameriky) a nechat Evropu svému osudu.
Je to tedy nepřetržitý ústup, který by se'ovšem nezasta
vil ani za oceánskou bariérou vodních spoust Atlantiku.
O to už by se Sověty v Jižní a Střední Americe posta
raly.
Bolševici, kteří jsou mistři propagandy, oslazují
Američanům tento ústup tím, že obracejí jejich pozor
nost na Asii. Vědí dobře, že jestliže vůbec nějakou poli
tickou myšlenkou je Amerika posedlá, pak je to myš
lenka na nebezpečí žluté rasy. V Asii vidí Spojené státy
instinktivně svého největšího příštího soupeře.. Sověty
toho výužívají a ukazují hrdě na minulost a odvěký úkol
Ruska. A ten podle historika Klučevského záležel ve
dvojím cíli: V kolonisaci euroasijské stepní roviny a ve
staletém zadržování asijských hord. Klučevský o tom
říká: »Náš národ 'byl osudem postaven u východní brá
ny Evropy, na stráž proti dravé Asii, která se do ní
dobývala. Celá staletí vyčerpával své síly, zadržuje ten
to nápor Asijčů, jedny odrážel, hnoje široké donské a
volžské stepi svými a, jejich kostmi, druhé branami
křesťanské církve klidně uváděl do evropské společnosti.
Zatím západní Evropa, osvobodivší se od mohamedánského náporu, obrátila se za oceán, do Nového světa
(Ameriky), kde našla široké a blahodárné pole pro svou
práci a rozum, vykořisťujíc ieho nedotčená bohatství.
svým kolo
Tato Evropa, obrátivši ,se tváří na západ
niálním bohatstvím, ke své skořici a hřebíčku, cítila, že
východu ji nic ne
zezadu, se strany urálsko-altajského
ohrožuje a špatně si povšimla, že tam zuří úporná bit
va, že štáb tohoto zápasu, vystřídav dva hlavní válečné
stany na Pněpru a Kljazmě, přemístil se na břehy Mosk
vy a že ede v XVI. století se utvořil st|řed státu, který
útoku na asijská hnízda, za
konečně přešel od obrany
chraňuje evropskou kulturu od tatarských úderů.«
Podle tohoto názoru by se byla Amerika nikdy ne
'
byla kolonisovala a Spojené státy nikdy nevznikly, ne
být Ruska! Hordy tatarské a mongolské byly by usta
vičně napadaly pláně evropské a Evropa by se nebyla
mohla obrátit ke’ »své skořici a hřebíčku«, klidnému
kapitalistickému obchodu. A že bolševici na tomto dří
vějším úkolu Ruska stavějí své další plány, o tom nejlepší
svědectví podává ohlas letošní 'cesty místopresidentá
Wallace po Sibiři, když jel navštívit Čankajška: Bolše
vici se mu zřejmě vydávali za příští hráz proti záplavě
asijské. Ale aby tato hráz byla účinná — naznačovali
oby
— tomu je třeba obětovat Evropu a přesadit její Sibiřvatelstvo na Sibiř. Teprve, když Moskva zalidní

Přitom
evropskými národy-, bude moci odolávat milionovým ma
sám Asie. Podle zpráv amerického tisku Rooseveltova
vláda na základě materiálu, jejž shromáždil Wallace'pŕi
cestě na Sibiř, počítá s těmito skutečnostmi, příznivými '
jak pro Spojené státy, tak pro Sověty.
1. Je třeba zalidnit Sibiř. To vytvoří válečně hospodář
skou protiváhu ohromné potepciální síle žluté rasy, čímž
budou položeny slibné perspektivy pro plodnou spolupráci
mezí Sovětským isvazem a Amerikou.
r
2. Sovětský hospodářský život bude pohlcen na dlouhou
dobu — (a přestane tak být nebezpečný) —novými ohrom
nými úkoly, aby organisoval kolosální prostranství Sovětské
ho svazu, což se doposud nemohlo stati pro nedostatek lidí,
zejména průmyslového dělnictva. Tento nedostatek odstraní evropské dělnictvo,jež se v Sovětském svazu rozplyne.
.
3. Vydání Evropy do rukou Sovětského svazu a včle
něni celého evropského hospodářského života do sovětského
hospodářského systému vyřadí Evropu jako vývozce ze za
hraničních trhů, a tím odstraní i jednoho z největších hos
podářských soupeřů Ameriky.
Sovětská vláda vydala již zákon o osidlování Sibiře.
V sibiřských pláních a pracovních táborech mají býti
navždy odstraněny evropské nacionalismy,- neboť osad
níci budou promícháni bez ohledu na národnosti.
To všechno zní pro Američany lákavě. Vždyť Ame
rika sama je kotel, ve kterém se mísí všechny národno
sti a osvojujíce si nový jazyk, tvoří npvé kontinentální
společenství. Průměrný Američan se dívá na Evropu ja
ko na zaostalý kontinent, kdě několik desítek národů se
jaemůže sjednotit a pro svou nesjednocenost zůstává Stá
lým semeništěm válek. Američan vidí Evropu jako vel
kou rakovinu. A podle něho nebtide lépe, dokud nemi
losrdný Osud evropské národy nevytrhne z navyklé pů
dy a nerozhodl po jiných pevninách, řádně s nimi zamíchaje. Sověty, které s tímto názorem souhlasí, před
stavují se nyní Američanům jako onen dlouho očeká
vaný Osud a svoje násilí prohlašují za neúprosnou spra
vedlnost osudu, která bude základem příštího štěstí
světa.
Když

Rusko

objevovalo,

že není

Evropou

V Rusku se
tomu cítí povoláni už proto, že ode
dávna promyslili svoji odlišnost od Evropy a odedávna
této Evropě v oposici.
se cítili být
Myšlenkově začal tento proces pověstným »Filoso
fickým dopisem« Čaadejevovým.
V něm se zjišťuje především, že Rusku scházejí vše
chny základy evropské cívilisače. »Neříkejte, že jsme
mladí a že sice zůstáváme za jinými národy, ale že je
dohoníme. Ne, nepatříme ani do šestnáctého ani do pat
náctého století evropského steině jako- ne do století de
vatenáctého. Vezměte kteroukoli epochů dějin západ
ních národů, srovnejte ji s naším stavem Léta báně 1835
civilisace těchto
a uvidíte, že nemáme ani základů
národů.«
»Podíváme-li se nazpět do- prožitých století v pro
storu námi zaujímaném, žádná přitažlivá vzpomínka,
žádný důstojný pomník po sobě nenalézáme. Kde jsou
naši proroci, kde naši myslitelé? Nemáme vlastního vý
voje, vlastní přirozený pokrok. Každá nová myšlenka
zaplašuje beze stopy starou, poněvadž žádná neprýští z
nás, nýbrž je donesena
nám bůhvíodkud. Proto se v
našem mozku nevytvářejí brázdy, jež by mohly jednou
samostatně působit. Rosteme, ale nezrajeme, pokračuje
žádnému cíli nevedoucí dráze. Jsme
me ale na šikmé,
bez dějinné fradice.'- Staletí přešla přes nás bez užit
ku. Osamělí ve světě, nedali jsme světu nic. Ničím jsme
nepřispěli
pokroku lidského rozumu. A vše, co z toho
to
nám přišlo, jsme zkřivili...«
Žádný filosofický spis nezpůsobil takový rozruch
jako Čaadajevův. Na všech stranách vyvolal reakci, ať
souhlasnou pebo zamítající. Ale ukázal se velmi plodný.
Od něho sé datuje zkoumání, v čem se Rusko liší a li

nost^
šilo od Evropy. Ljuborusové, čili slavi anofilové hledali
svérázný smysl existence a kultury ruského národa, Západníci popírali, že kdy jaké ruské kultury bylo a radili
otevřít všechny brány evropskému způsobu života a myš
lenky.
ukázalo, že mimo a kolem Ruska přešlo
- Zkoumání
téměř
bez účinku sedm set let vývoje evropského života
a myšlení, aniž zanechalo valné stopy.
První velký rozdíl spočíval v tom, že v Evropě se
vytvořil systém drobných politických a kulturních
ostrůvků, které se staly základem hlavního kulturního
rysu Evropy, individualismu. Evropa po Karlu Velikém
se rozdrobila na tříšť feudálních zájmů, spojených jen
společnou myšlenkou náboženskou a říšskou. Ale každý
feudál si uhájil syou samostatnost jak proti církvi, tak
proti králi. V Rusku tomu tak nebylo. Tam nutnost boje
nutila
jednotě a podrobení se vůli panovníkově. To
sice v Evropě za Karlovců bylo také, ale feudálové za
stupovali obyvatelstvo usedlé a o, jeho sílu a hospo
dářskou moc ' se mohli vždy opřít ve sporu s králem.
Na Rusku něco takového nebylo možné, poněvadž
tam ještě dlouho obyvatelstvo bylo ve stavu kočovním
»židkém« (plynulém) a tedy těžko zachytitelném. Feudálům bylo třeba se spíše opřít o »vrchního velitele« ar
mády, panovníka, aby s jeho pomocí přinutili stále uhý
bající element selský zakotvit a dát mu v boji pevnou
základnu. Zátím co v Evropě síla a pevnost se budovala
zdola nahoru, v Rusku šlo to naopak. Miljukov (Obrazy
z dějin ruské vzdělanosti) praví o tom: »U nás historický
proces šel co"chvíli opačným pořádkem — od shora dolů.
Představitel státní moci, t. j. kníže) byl div ne prvým
obyvatelem říše. Kolem něho všecko se nacházelo v po
hybu, všecko obyvatelstvo přicházelo a odcházelo, ne
jsouc poutané s pánem-vládcem země ničím kromě čistě
osobní a dočasné smlouvy.« Tak pomocníci knížete jsou
stále závislí na cněm a jen jeho pomocí donutí nakonec
obyvatelstvo
usedlému způsobu života. Tato závislost
shora podporuje růst samoděržaví a nedá ovšem vyrůsti
žádnému individualismu jako v Evropě. V Evrppě pan
stvo vyrostlo jako protiklad moci státní, v Rusku jen
jako poslušná družina panovníkova-.
Steině tak tomu bylo s druhým mocným sloupem
evropského individualismu — s městy. Města v Evropě
vznikají v odboji proti vrchnosti a zvůli panské (lajcké
i duchovní). Kupci a řemeslníci se vybavují z libovůle
feudálů. Qhražéná města se stávají ostrovy svobody ve středověku. »Stadtluft macht frei,« ,Ve městech byly vy
pracovány nové formy státního života, tam se upevnil
střední- stav, měšťanský, vznikl kapitalism a také nejvyšší formy života, kulturního — vědy a umění.
»Qbrátíme-li se Rusku,« říká Miljukov, »nalezneme
i v tomto případě úplný opak evropských dějin města
„
a městského stavu. Ruské město nebylo přirozeným pro
duktem hospodářského vývoje země.« Vzniklo jen ku
potřebě armády. Proto se také nazývá »gorod«, obražené
místo. »A tak ruské město bylo především vládním a vo
jenským střediskem. V celé polovině Ruska, na jih od
Oky, všecka města bez výjimky objevují še našim zra
kům právě jako takovéto obranné body. Jest pochopitelno, že i v jejich obyvatelstvu má převahu služebný
a- vojenský živel. Čím blíže ke hranicím a čím ovšem
mladší je město, tím jest v něm více vojenského živlu
a tím méně »posadských« (řemeslníků a kupců).« — Ta
kováto města ovšem neznají nic o vnitřní svobodě a ne
mají také žádný kulturotvorný význam jako měla města
v Evropě.
A tak ruští historikové jednoznačně se shodli v tom,
i rrd i v izákladny
nevytvořilo
že Rusko
evropské
silou
který
dualismu,
je hlavní
Zjistili, že proto také všechny proudy du
kultury.chovní, jimiž se -obohacoval vnitřní život západní, šly
mimo Rusko. Rusko nemělo scholastiku, to znamená ne
oplodnilo své*náboženské myšlení logikou Aristotelovou.
Slavjanofilové v tom viděli velkou přednost Ruska, neJ
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boť podle nich antické rozumářství zakalilo čisté pra
svá
meny víry, které je prý nutno hledat jen v období věda
tých Otců církevních. Rozumářství a právnická
římská natolik prý rozvrátily náboženské cítění, že se
rozkol musel později projevit v protestantismu, jehož le
gitimním dítkem je filosofie německá a věda evropská.
Poněvadž Rusko nepoznalo scholastiky, nepoznalo ani
protestantismu. Nebylo také zasaženo renesancí. Čaadajev je tomu velmi rád. »Homer zůstává pro nás Tyfonem
nebo Arimanem dnešního světa, jakým byl v tom světě,
který vytvořil. Zhoubný heroismus vášní, nemírný ideál
krásy, bezuzdná láska ke všemu pozemskému, všechno
to pochází podle našeho názoru od něho. Všimněte si
jen, že nic takového nebylo v žádné jiné civilisaci na
světě. Jediní Rekové dokázali takto idealisovat a oslavo
vat neřest a zločin. 1«
Také

bolševici

proti

Evropě

Mezi ruskou inteligencí utvořily se dva proudy. Je
den všechno to, oč Rusko přišlo ve srovnání s Evropou,
považoval za zbytečné a škodlivé. Rusové si prý uchovali
neporušenost mysli, aby mohli teprve -nyní s plnou ve
hemencí a vnitřně nerozpolceni vykonat své poslání jako
nositelé nové civiljsace. Naproti tomu »Západníci« ob
divovali obrovský hmotný i - duchovní rozkvět Evropy.
Všechno povídání slavjanofilů o samobytnosti a svéráz
nosti ruského typu nebylo prö ně ničím jiným, než kře
čovitou snahou po originálnosti, jež není na_ místě, nebo
dokonce proievem černosotněnské reakce. Kdyby Rusko
mělo víc takových panovníků, jako byl Petr Veliký, dávno
by už necítilo rozdílu mezi sebou a Evropou.
Bolševici udělali tomuto kolísání ruské inteligence
jednoznačný konec. Jejich učení, marxismus, bylo sto
procentně západnické. Jestliže Petr Veliký otevřel okna
Piuska do Evropy, bolševici do ní prorazili brány, kde
se to jen dalo. Při tom z Evropy pouštěli do země to,
co bylo nejposlednějším jejím výtvorem. A tím'byl podle
nich marxistický socialismus. Kominterna v Moskvě se
stala shromáždištěm celého světa, ale především celé
Evropy.
Ale zákony prostředí působí zřejmě nemilosrdně.
Čím více se bolševici přimykali
Evropě, tím blížeji byli
ruské podstatě. Říkávalo se v minulém století o Rusech:
grattez le Ruse et vous trouverez le Tartar. Oškrabte
Rusa a najdete pod ním Tatara. Pod bolševickou sku
tečností najdete dokonce všechny základní myšlenky
carskofilské reakce. Poznáváme z toho, proč bolševisřnus
jen v Rusku našel pro sebe kongei^iální prostředí a jen
\
v Rusku se mohl ujmouti.
Postavme vedle sebe několik základních thesí caro„filských a bolševických.
Pro carofily byla Evropa odsouzena
zániku,
poněvadž v ní zakotvila anarchie, vyvolaná vnitřní rozpolceností. »Papežské, císařské, městské, církevní, dvor
ské, dokonce »nestranické« strany, strany vládní a nábo
ženské, politické a národní, středostavovské a dokonce
i strany Světového názoru — všechny bojují v evrop
ských státech jedna protj druhé a usilují zvrátit dosa
vadní státní pořádek ve prospěch svých vlastních zájmů a
privilejí« — říká Kirjejevský. Po něm Danilevský zjišťu
je v evropském životě trojí anarchii: náboženskou,
jež se projevuje protestantismem, osobujícňn si zaklá
dat náboženství na svědectví osobní autority; filoso
fickou,
projevující se vše popírajícím materialismem,
jenž si osobuje povahu víry a ponenáhlu ve vědách na
hrazuje uvědomění náboženské; a anarchii politick
osociální,
jež se jeví jako protiklad mezi stále víc a
více se šířícím demokratismem a hospodářským feuda
lismem.
Pro bolševiky je Evropa odsouzena
zániku z podob
ného důvodu a sice proto, že v ní vládne nepřekonatelný
třídní
boj, který némůže skon
rozpor
a třídní
čit jinak než revolucí a převratem dosavadního pořádku.
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O této thesi není třeba se šířit: je dostatečně známa. Bolšévický třídní boj a slavjanofilská individualistická rozpolcenost a anarchie Evropy jsou rodné sestry názoro
vé, i když každá při tom vychází ze stanoviska docela
jiného. Výsledek,
němuž docházejí, je stejný.
Pro starorusy je dále neštěstím Evropy soukro
Rusko bylo prý na tom mnohem lépe,
mý majetek.
neboť v něm se zachoval na venkově primitivní komu
nismus v podobě »miru« — občiny a zádruhy »artělu«.
Ačkoli bylo dokázáno, že »mir« je výtvor z doby Tatarů
a vlastně jednotka berní, pro slavjanofily, ale i pro západníky — iako Herzena a Bakunina — tato forma byla
zárukou, že ruský národ bez jakékoli nesnáze a jaksi
socialistic
odedávna
tomu připraven přejde snadno
ké formě zespolečenštěného majetku.
I bolševici považují soukromý majetek za neštěstí
Evroby. Od starorusů se liší pouze tím, že nemyslí jen
na soukromý majetek selský, ale na soukromé vlastnictví
»výrobních prostředků«, ať už jde o venek nebo o města
tovární a bankovní. Také pro ně rajské poměry nastanou
pro lidstvo jen tehdy, až soukromý majetek zmizí a na
místo něho nastoupí kolektivní vlastnictví.
Ctitelé ruského svérázu považovali dále za předmět
mnohamilio
zvláštního zbožnění bezvýrazný
dav, kterému říkali lid. V něm je osa všeho dění.
nový
Skrze něj se projevuje Bůh. Lid je páka, která posunuje
dopředu dějiny. Hrdinové a geniové? Velká iluse knižních
vědců. Kdo v ni věří, přichází
takovým absurdnostem,
jako že obraz světa by vypadal docela jinak, kdyby byl
Napoleon ve dnech bitvy u Borodina neměl rýmu, »Náho
da vytvořila situaci, genius jí využil. To jsou slovíčka, ří
ká Tolstoj ve Vojně a míru. Nevím, proč se děje určitý
zjev: myslím, že to nemohu vědět; proto —•nechci vědět
a pravím: náhoda. Vidím sílu, vykonávající děj, který
přesahuje lidské prostředky: nechápu, proč se to děje a
pravím: genius.« Když psal Tolstoj svůj velký román o
Napoleonovi, znovu prožil celé panorama dějinných udá
lostí v osudech jednotlivců a se zvídavostí filosofa se ptal,
tomu, že se prostřed
co je jejich příčinou. A došel
nictvím davů projevoval nějaký zásah z neznáma. »Proč
se miliony lidí vraždily? ,. . Proto, že to bylo z jakéhosi
úradku Prozřetelnosti předurčeno. Proto, že to bylo tak
nevyhnutelně nutné, že lidé konajíce to, řídili se ž i v e 1nýmzoologickým
zákonem,
kterým se řídí vče
ly, hubíce se podzimu a podle kterého samci zvířat se
hubí navzájem. Jinou odpověď nelze na tuto strašnou
otázku dáti,« soudí Tolstoj.- To je filosofie, kterou možno
považovat za typicky ruskou v zemi, jež nemá hrdinů,
kde místa hrdinů zastupují vybájené postavy, jako Ilja
Muromec, Nikjta Popovič a Dobrinin. Vůle boží projevuje
se davy a iejí konečný cíl se ztrácí v metafysičnu, je ne
postřehnutelný.
Ale bolševici svou vírou v proletárskou
masu
materialism
docházejí
témuž
a v historický
výsledku, i když vyšli z jiného východiska. Také pro ně
dějiny neznájí náhody a genia. Vznikají jako důsledek
zoologické nutnosti lidu žít a zjednávat si prostředky
životu. Rozvoj těchto životních prostředků urguje ži
vot národů. Žádný genius na tom nemá podílu. Slepé
síly životního pudu vytvářejí výrobní prostředky; a
státní organisace, myšlení a představa Boha, to vše je
výronem dosažené výše hospodářské základny. Měšťan
stvo zplodilo ze sebe třídu proletárskou a ta ze stejné
nutnosti přírodního zákona musí jednoho dne vzít buržoasii výrobní prostředky z rukou. Bolševický zákon ne
ústí jako Tolstojův v mlze metafysické a v Bohu, nýbrž
v prazdroji všeho, v mrtvé hmotě zemské. V průsečíku
života setkávají se však obě filosofie ve stejném pohle
du na věci, ač jedna vychází zdánlivě z věčného světla
a druhá z věčné tmy.
Podle starorusů si zachovalo Rusko ve své pravo
slavné církvi neporušený základ apoštolského křesťan
ství. Je vyvol
tomu, aby pro lidstvo
uskutečnilo
království
Boží na zemi.
Ne
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církev se při tom přetvořuje ve stát — praví Dostoiev
sky v Bratrech Karamazových. To by bylo třetí pokušení'
ďáblovo, iímž sváděl Krista na poušti. Naopak, stát se
přetvořuje v církev, stává se církví po celé zemi... Od
východu se tato hvězda zatřpytí.
Bolševici přišli
moci v Rusku, kde široké masy vy
růstaly vtř*Éstředověké religiositě. Evangelium církevní
bylo lidu vyraženo z ruky a dáno místo^něho evangelium
slova Marxova. Religiosit zůstala v lidu, ale vyjadřuje
Adepti bolševiků
se nadálé termíny materialistickými.
jsou pevně přesvědčeni, že jim dáno bylo poslání, aby
uskutečnili království Boží na zemi, za které podle evan
gelia Marxova považují socialistický
ráj. Komu
nistická strana se stala církví, marxistické theorie evan
geliem, revoluce křižáckým údělem. Církev komunistická
a církev pravoslavná jsou rubem a lícem jedné medaile
ruské. A nad oběma se vznáší duch samoděržaví
»diktatury
proletariátu«.
v podobě
A všechno toto vyvrcholuje v konečném poslání, ve
Třetím Rímu pravoslavném, jenž vzal na sebe podobu
Světového svazů sovětských socialistických republik.
Oboje má společný kořen ve vůli po světovládě. Oboje
nezná kompromisu. Oboje je neseno fanatismem víry.
Oboje hrozí přinésti světu katastrofu, ač oboje je pře
svědčeno, že přináší světu konečný smír a mír.

evropský

socialismus

Jaň Nováček:
Majetek

a

smysl

války

T 7 ýznam rozhodnuli v léto válce pro přišlí osudy vélčí-i
V cích národů a lidstva vůbec byl několikrát z němec
kých odpovědných misi zdůrazněn způsobem, dokonale vy
jasňujícím následky vítězství té či oné válčící strany. Cíle
války však, jak byly formulovány v roce 939, nabývají
jiné podoby v roce 1944 a ustupují stále silněji do pozadí
před tím, co nazýváme smyslem války.
Tato válka, až se skončí, bude miti svůj význam, svůj
smysl pro vítěze i poražené a pro celé lidstvo, af už se cíle,
pro které je válka zdánlivě vedena, změní jakkoliv. Ale
rozhodne tato válka tak jasně, že ne
o jedné hodnotě
bude dvojsmysl možný: jde o otázku soukromého
vlastnictví.

řešení:
Anglie
První
a USA
Rád, který vládne v Anglii a USA, je kapitalisticko«
liberalistický. Jak še konkrétně projevuje v životě jedno
tlivcově, nepotřebuje dlouhého výkladu. Stačí, jestliže si
E v r opa — příkazem
generaci
pro naši
vzpomeneme' na stav věcí u nás před 15 lety s armádou 700
tisíc nezaměstnaných, živořících o nuzné podpoře, zatím co
Evropané se dosud nezamyslili nad svou vlastní od
statistika v téže době zjišfovaia, že se každoročně staví 7.000
lišností od Ruska nebo od Ameriky. Mňozí ruští vědci
vil v zahradních čtvrtích velkých měst v Cechách a na
vytušili nesmrtelné hodnoty evropské civilisace, kterou
Moravě pro ty, jimž hospodářská kříse nejen neubližovala,
my až dosud prožívali jako samozřejmost. V době, kdy
ale naopak prospívala. Zcela povšechně řečeno je řád libeje ohrožena, je třeba, abychom se i my nad ní zamyslili.
ralisiicko-kapiialisiický takovou organisací obyvatelstva, při
Shledáme pak, že individualismus a rodina, soukro
které majetné vrstvy jsou vlastními pány celé organisace:
mý majetek a svobodná práce sedlákova a dělníkova,
kapitalista má v soukromém vlastnictví výrobní prostřed
podnikatelská iniciativa a vůdčí ctnosti, vlastenectví a ky (půdu, továrny,
stroje, sklady a obchody) a hospodář
národní pospolitost, úcta
pravdě
přesvědčení dru
skou svou mocí pronikavě ovlivňuje i stát a jeho orgány,
hého a vědecké myšlení jsou ctnosti ryze evropské, zá zatím co jediným majetkem dělníka je jeho pracovní áílat
něž je možno s přesvědčením bojovat. Je třeba jen opros
(krontě toho mála harampádí kuchyňského a snad ještě ně
tit je z jejich stinných stránek, zharmonisovat soukromý
čeho navíc) a politicky znamená nulu i za všeobecného
majetek s národní pospolitostí, individualismus s pocitem
práva hlasovacího. Liberalistický kapitalista chce býti abso
odpovědnosti
celku, podnikatelskou iniciativu se so
lutním pánem svého majetku, nikdo a nic — ani stát, z ně
ciálním cítěním, rodinu se společností, svobodnou práci
hož si stejně učinil svou doménu, se mu nemá míchat do
s disciplinou národního hospodářství, vůdčí ctnosti s od
jeho vlastnických práv. Zcela vhod přiskočilo národní ho
povědností
národu, toleranci s vírou ve vlastní pravdu,
spodářství úslužně tomuto sebevědomému kapitalistovi na
vědecké myšlení s bohatostí srdce. Ani Rus, kterému
pomoc tím, že zkonstruovalo původ soukromého vlastnictví
zůstal tento. sedmistiletý vývoj Evropy vzdálený, ani
z hospodářských ctností (píle, spořivost, chytrost) a z při
Američan, který míšením upadl na úroveň barbara, ži
rozené lidské slabosti, nazývané sobectvím (A. Smith, Ri
jícího uprostřed nechápané civilisace, nejsou s to pocardo), až konečně se zdálo všechno hromadění majetku
chopiti toto bohatství Evropy. Jejich mozek nemá tolik
v rukou několika málo jedinců zcela ospravedlněno tím, že
záhybů jako mozek Evropana. Uplatňuje proto stále svou
masa nemajetných se oporám společnosti jevila jako leni
potřebu zjednodušovat život a rňyšlení až ná pouhé
vá část národa, právem odstrčená od prostřeného stolu pří
zploštění všeho hodnotného. Mezi Evropanem a ruským
rody. Každý si hleď svého a nestarej se o druhé! —takový
bolševikem stojí stále propast věků a tuto propast cítí
asi je vůdčí princip úspěšného kapitalisty, jemuž Malthus
v Rusku každý Evropan, i kdyby se mu jinak vedlo
odpomohl od eventuálních výčitek svědomí objevem svého
sebelépe. A každý ruský bolševik cítí instinktivní nepřá
Darwinovu boji
přírodního zákona, vhodně se družícího
telství ke každému Evropanu, poněvadž Evropanovu
život:
o
•
bohatost vnitřní nikdy- pochopit nemůže a cítí ji jako
„Člověk, jenž se již narodí v zalidněné zemi, nemá ná
něco cizího, co nutno násilím potlačit. Kdyby se / Evropa
rok na výživu, nemůže-li ho uživiti jeho vlastní rodina, nebo
dostala pod patronanči ruského bolševismu, byl bv konec
nemá-li pro něho lidská společnost žádnou práci. Příroda
její civilisace, ale také konec jejích fysických předsta
takovému zbytečnému člověku 'nařizuje, aby se vzdálil, a
vitelů, konec Evropanů.
sama ten příkaz vyplní." - Jak? Takto:
„Hlad a nemoce, válka a zločiny, úmrtnost dětí a úplná
V hodině, kdy se jedná o přesídlení Evropanů do Si
zanedbání jejich výchovy, prostituce a pohlavní nemoci
biře, je třeba se zamyslit nad tím, jak odlišná je Evro
jsou prostředky, jimiž příroda sama hubí neplodné síly spo
pa jak od Východu, tak od zaoceánského Západu. Evrop
lečnosti lidské; nemocnice, káznice, nalezince a vystěhoskou Civilisaci může napodobit každý národ, ale evrop
valecké lodi jsou místa, na kterých se tento soud přírody
vykonává."
ská mentalita je něco, co se napodobit nemůže. V ní je
' V podstatě stejný asi je názor moderniho kapitalisty
pořád největší bohatství tohoto kontinentu. Je třeba jen, /
Anglii a USA dosud, i když se už neodváží veřejně své
v
aby v hodině dvanácté vydala Evropa ze sebe síly, které
mínění projevit. Nasvědčuje tomu i ta nechuť, s jakou je
ji zachrání před zkázou.
v Anglii přijímán velmi skromný Beveridgeův návrh na
řešení sociálního napětí. Že anglo-americký kapitalista do7
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posud hledí vytěžil také ze sobectví, co se jeři vytěžit dá,
dokazuje ono mávnutí rukou, s jakým přijímá obětování
evropských kapitalistů sovětisaci, jen když se sám zachrá
ní, což je jeho domněnka a poslední iluse, jako že je íoío
jeho sobectví také nejgrandiosnějším, vrcholným stupněm
iohoío sobectví před vlastním pádem anglo-amerického ka
pitalismu do propasti sovětisace.
Ve své čisté podobě, tedy ryze theoreticky, byl by
smysl války, vítězné pro Anglii a Ameriku po porážce Ně
mecka, Japonska, ale i S S S R, v tom, že by byl v celé Evro
pě obnoven liberalističký kapitalismus v celém jeho rozsa
hu, což prakticky pro pracujícího člověka znamená v celé
své hrůze trvalou existenční nejisidfu, s platy a mzdami
pod minimem životní úrovně nebo na nejhlubší úrovni pro
většinu dělníků, zaměstnanců, drobných rolníků a živnost
níků.
Druhé

řešení:

SSSR

informativnímu a velmi dobře informovanému člán
ku p. V. Vasiljeva
o soukromém vlastnictví bych vlast
předsta
ně nemusil už nic dodávat, stačí sám dokonale
vě, jak asi bude naloženo nejen se soukromým vlastni
ctvím továren, velkostatků, bank a velkopodniků vůbec,
ale i s tím, co si za desetiletí perné práce ,našetřil na pří
klad zubní lékař, advokát, živnostník, státní a veřejný úřed
ník, rolník a dělník, jestliže Bůh vyslyší přání těch, kdož
nevědí, co činí, a dopustí, aby se bolševismus rozlezl po
celé naší staré pevnině. Jak si to vlastně naše česká buržoasie, ta velká i ta drobná, ba i ten maloměšťácký filistr,
vysedávající jako stálý host u Fleků, u Pinkasů, v Boudě,
u Procházků, představují? Stejně se asi utěšovali r. 1917 též
ruští filistři: „Ono to nebude tak horké, ona to Anglie a
Amerika nedovolí".
Ba, bylo to hodně horké a pro mnohé, snad většinu
z ruských ilusiénistů až_ smrti palčivé probuzení ze sna,
ia ostrá, suchá rána do týla ...
Omezím se na několik skutečností.
Dne 26. října (starého letopočtu) 1917 převzala vládu
nad Ruskem rada lidových komisařů s Leninem, v čele, kte
rá vydala rychle za sebou řadu základních dekretů, namí
řených proti soukromému vlastnictvím 1. listopadu dekret
o dozoru dělníků nad správou průmyslových podniků, dne
14. prosince dekret o nacionalisaci bank a o konfiskaci ban
kovních vkladů, 1. ledna 1918 dekret o anulování státních
dluhopisů, 28. ledna dekret o nacionalisaci obchodního loď
stva, dekret o nacionalisaci obchodu a živností atd., aid.,
až do proslulého Stalinova dekretu o kolchozech, jímž byl
vyvlastněn poslední zbytek soukromého vlastnictví v SSSR.
Ale snad to platilo jen pro Ruskp, řekne se, pro Evropu
budou mít bolševici jiný program. Také zde můžeme poslou
žil některými datý z programu, který bolševici vypracovali
nejen pro Evropu, ale i pro celý ostatní svět. Toto. jsou
úkoly, které bolševici, přijdou-li
moci, budou plniti (vý
ňatek z programu komunistické internacionály) :
„I. a) Vyvlastnění a proletářská nacionalisace všech
průmyslových velkopodniků (továren, dolů a elektráren),
odevzdání všech státních
41
podniků sovětům
s dodatečnou nacionalisaci veškerého pozemkového vlast
nictví;
b) vyvlastnění a proletářská nacionalisace soukromokapiíalislické železniční, lodní a letecké dopravy a ode
vzdání veškerého dopravního majetku státního a komunál
ního sovětům,c) vyvlastnění a proletářská nacionalisace soukromokapitalistického aparátu informačního (telegraf, telefon, roz
hlas) a odevzdání státní a komunální služby informační
_
sovětům.
II. V zemědělství: a) vyvlastnění a proletářská nacio
nalisace veškerého pozemkového majetku v městech i na
venkově; b) vyvlastnění veškerého výrobního aparátu velkostatkářského,- c) odevzdání velkostatků orgánům proleíářské diktatury do správy a zřízení sovětských statků (sovchozů) ; d) zákaz prodeje a koupě půdy,- e) potírání lichvy,
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anulování dluhů vykořisťovaných vrstev, rolnictva aid.;
f), g), h) . .
.
á úvěrnictví: a) Proletářská nacionali
III. V obchodu
soukromých
bank s postoupením veškerých zásob pe
sace
něz, zlata, cenných papírů, deposit atd. proleíářskému stá
tu a odevzdání státních,-manicipálních a jiných bank proletářskému státu,- b) centralisace veškerých banl*7 c) nacio
nalisace velkoobchodu,- d) monopol zahraničního obcho
du,- e) anulování zahraničních dluhů.
IV. V tak izvané duševní tvorbě: a) nacionalisace tisku,b) monopolisace novinářství a nakladatelství; c) nacionali
sace biografů, divadel atd.
V. V opatření bytů: a) vyvlastnění domovního majet
ku,- b) odevzdání vyvlastnených domů do správy místních
sovětů; c) osídlení buržoasních městských čtvrtí dělnictvem
(rozuměj : komunisty) ; d) postoupení zámků, velkých ve
řejných i soukromých budov dělnickým (rozuměj : komuni
stickým) organisacím. - Atd. atd.
Jen ohledy účelnostními by se vítězný bolševik řídil
při rozhodování, zda vaše hokynářství, řeznictví, restaura
ce, krejčovství atd. budou postátněna ihned, či za pár mě
síců, a totéž platí o rolnictvu. Nepoplašit drobné vlastníky,
neutralisovat je a v příhodné chvíli je zlikvidovat hospo
dářsky a většinou i fysicky.
Čistě theoreticky vzato, byl by smysl války pro bolše
viky v tom, Se zánik soukromého vlastnictví po porážce Ně
mecka zachvátí také další území Evropy a že tedy takto
by bylo vítězně ukončeno první kolo zápasu za sovětisaci
-Evropy a světa. Další etapa bude následovali po krátkém,
velmi krátkém mezidobí: po porážce Německa musí násle
dovat porážka Anglie a Ameriky, aby smysl této války zrušení soukromého vlastnictví - byl pro Sověty naplněn
v celém světovém rozsahu.
Třetí

řešení:

Německo

Nechť už byly německé cíle války v roce 1939jakékoliv,
smysl války po pěli letech jejího trvání zůstává tu týž,
jako na počátku: porážka liberalistického kapitalismu a od
r. 1941 také porážka bolševismu. Je to řečeno jen ve zkratce
a zjednodušení, jen s hlediska osucfu soukromého vlast
nictví za této války a po ní. V pravdě však teprve pak, když
si uvědomíme celkový stav hospodářského, sociálního, kul
turního a politického způsobu života lidstva za našich dob
v celé šíři a hloubce, můžeme přiřknouti Německu onu roz
hodující a při tom giganískou úlohu, kterou se pokouší
splnit samo proti největším velmocem světa s jejich obrov
skou převahou lidí i technického materiálu. Nikoli teprve
teď, (ale luž asi po plných padesát let jasnozřiví myslitelé
všech národů - mezi nimi také T. G. Masaryk - ukazují
žalostný stav, slepou uličku bílé rasy, Celé toto půl
století je zaplněno pronikavou kritikou poměrů, jak se vy-'
vinuly od francouzské a průmyslové revoluce v Evropě a
všude, kde vládu na sebe strhla bílá rasa, a velmi četní re
formátoři podávali od druhé poloviny minulého století své
více méně radikální, více méně nemožné, více méně čá
stečné nebo celkové recepty na novou, „lepší" úpravu hos
podářských a společenských, ale také kulturních vztahů
a řádů. Bylo to vlastně obecné sebepoznání myslícího evrop
ského ducha, že se lidstvo ocitlo uprostřed velikého, nebý
valého otřesu všech dosud platných životních forem, že, ko
lísají i dosud nejpevnější pilíře současného světa — pojem
lidské osobnosti, svobody, lidské společnosti, hospodářskéhď
zřízení, státní formy a mezi nimi také zásada nedotknutel
nosti, ba „posvátnosti" soukromého vlastnictví. A jen tato
otázka, co bude za předpokladu, že Německo zvítězí, se sou
kromým vlastnictvím, nás tu zajímá. Proto si nevšímáme cel
kového způsobu řešení duchovní kříse návratem
obecně
uznávané a všestranně prosazované a uplatňované autori
tě, nadané právem, aby jednoznačně řešila a rozřešila —
alespoň pro přítomnou dobu - situace a vztahy, dosud plné
rozporů, jak se o to snaží německý národní socialismus od
svého vzniku a zejména od svého nastoupení
moci.
Německé řešení všech rozporů, zaviněných nikoliv sou-
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kromým vlasinictvím, ale jeho zneužíváním nebo nespole
čenským používáním, záleží v podsfaíě v návraiu
základ
nímu sociologickému
poznání klasické národní ekonomie,
že sbukromé vlastnictví
má funkci sociální. Pan Náfuka,
který si v povznesené náladě zapaluje stokorunou cigaretu,
je obrazem nesociálního a neodpovědného
liberalistického
kapitalisty
(i když je tento pán konkrétně nikoli tovární
kem, ale na pí. úředníkerm či živnostníkem),- také továrník,
který před odjezdem na KTviéru vysadí z práce řadu dělníků a od zbytku žádá stejný výkon, jaký byl před snížením
póčíu dělnictva, aby takto rázem si „vydělal"
na svou zá
bavu, vyznává prakticky zásadu: „Se svým majetkem si
mohu dělat, co já chci." V USA a Anglii je tomu dosud tak.
V Německu jsou přiskřipnuti
tihle pánové Náfukové
praktickým a důsledným uplatněním zásady, že soukromý
prospěchy ustupuje zájmu obecnému. Nejvšeobecněji
vzato
zastává fiíše zásadu soukromého vlastnictví, očištěného od
jednotlivcovy
zvůle a použitého
posílení a zmohutnění
celé pospolitosti. Jestliže se v 19. a 20. sioletf vypracovával
až doposud pouze kodex povinností dělníka
majitelům vý
robních prostředků
společnosti, pak německé řešení
vypracovává
kodex povinností majitelů výrobních prostřed
ků ke společnosti
dělníkům a tím daleko přesahuje ne
smělé a polovičaté zákroky, které si veřejné mínění pod tla
kem dělnictva na liberalistickém kapitalismu
v minulých le
tech vynutilo.
Poměr k' soukromému vlastnictví je vpravdě tím nejpodstatnějším, co odlišuje Německo od SSSR i od USA
a
Anglie. Nemecko vyvíjí snahu, aby.is©
co nejjyiítšímu počtu
lidí dostalo vlastnictví co nejvíce, nikoli tedy, aby
se hro
madilo v rukou několika jednotlivců,
nebo aby vplynulo
do neosobního, sociálního nebo státního vlastnictví, kde
místo jednoho majitele je dosaženo deset úředníků, zacházena
jících s.tímío „státním" nebo sociálisovaným
vlastnictvím,
pokud jde o zájmy dělníků, hůře, než tomu bylo
za soukromého majitele. Podle německého
pojetí patří soukromé
vlastnictví
předpokladům
osobnosti, jejího výkonu a kultury ; soukromým vlastnictvím
je (podmíněna svoboda po
hybu každénc z nás. Zestátněte soukromé vlastnictví,
a do
spějete nezbytně
důsledkům
sovětské skutečnosti: bu
dete otrokem státního podniku bez práva volného stěhování,
leda na povolenku deseti úřadů. Co
se nám zdá z úředních
opatření nesnesitelným
v době válečné, to by bylo pravidlem, zmonopolisuje-li stát výrobní prostředky
po odstra
nění soukromého vlastnictví do svých rukou.
V německém pojetí zakládá
se soukromé vlastnictví na
právu a na povinnosti, aby ho bylo používáno
s kulturní
sociální odpovědností Ale jde také o to, aby každému byloa
umožněno soukromého vlastnictví nabývati,
a tu je- každé
mu otevřena cesta tím, že se do popředí staví výkon, zhod
nocovaný odstupňovanou
odměnou. Vlastnictví musí býti
osobní, je vázáno na jednotlivce, nemůže
a nesmí býti ano
nymní - jak to již formuloval Aristoteles: Majetek budiž
rozdělen, ale jeho používání nechť je stejným smýšlením
učiněno všem společné.
Vlastnictví nesmí vyvlasíňovati
dělníka, ale-dělníkovi musí býti umožněno, aby tvořil vlásínictví a to nejen pro druhé, ale také
pro sebe, že nemůže
každý nabýt za svého života rothschildovského
jmění, roz
umný dělník pochopí tím spíše, čím pevněji lpí
na svém majetku, — a o tom, jak houževnatě hájí své vlastnictví
(kozu,
králíky, slepice, ovoce a v poslední době tabákové rosíliny) lidé -z Nemanic, i když jsou (theoreticky)
stoupenci
nejradikálnějšího
vyvlastnění soukromého (cizího) májeíku,
by podala statistika soudních
o tom nejlepší svědectví
sporů.
Vytvářeli více soukromého vlastnictví
pro více občanů,
zavázat soukromé vlastnictví,
aby sloužilo pospolitosti a
celku, umožnili každému vzestup, odměňovali lepší výkon
lepším a odpovědnějším
postavením na sociálním žebříku,
umožnili nadaným dětem nemajetných rodičů cestu vzhůru,
takové je stanovisko Ríše
soukromému vlastnictví. Do jisté
míry - abychom
v době Nietzschova jubilea vzpomněli
také zde tohoto velkého převratníka
hodnot - přesně po
dle Nietzschova výroku:
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Přítomnost
každým národem evropské pevniny vyrostlo absolutně re
ální nebezpečí, že se ocitne v dosahu bolševismu, má roz-,
hodující význam otázka, které elementy bolševické státní
praxe v Rusku jsou zásadní a pro jeho politiku neměnné.
A zvláště pak, zda výše uvedená Leninova a Stalinova
thése je pouze taktickou linií bolševismu, pokud jde o sou
kromé vlastnictví, kterou jeho vůdcové vypracovali pouze
pro ruské poměry, nebo zda se jí použije všude, kam se
bolševismus dostane, jako skutečně nejlepšího způsobu, jak
dobýt a upevnil svou moc, nezávisle na zvláštnosti té ze
mě, která se stane jeho novou obětí.
zabezpečen
majetek
Je drobný
p ř e d e x p r o p r ia c í
Je to otázka nikoli akademické povahy, ale živého
praktického života. Je to otázka krve a slz, nesmírných íysických a morálních běd a utrpení a ohromného množství
lidských obětí, neboť jí se podminovévají základy mate
riální existence mnohamilionové lidské masy a majetkové
i osobní vztahy mezi lidmi. Je nutno si pevně, zapamato
vat, že problém zničení soukromého vlastnictví jakožto pra
mene všech aníikomunislických tendencí v sociálním živo
tě a psychologii lidí neomezuje se pro bolševismus' jen na
tak zvanou těžkou buržoasii a vrstvu velkostatkářskou, na
průmyslové akcie, obchodní podniky, nemovitosti a ban
kovní vklady. Bolševické řešení vtahuje do svého okruhu
činnosti veškeré obyvatelstvo vůbec až do čističe bot na
ulici, pouličního trhovce, drobného řemeslníka, samostat
ného fiakristu a všechny, jež bolševici nazývají „předsta
viteli soukromovlastnických maloburžoasních tendencí."
Velmi krůtě se zklamou všichni ti, kdož se domnívají,
že ochota sloužit a službičkovat bolševismu už znamená zí
skat si doporučení a zachránit vlastní malý běžný účet nebo
drobnou nemovitost, zejména když existují přece lidé s vel
kým běžným účtem a s velkými nemovitostmi. Úkolem b°lševismu není z drobných vlastníků učinit třetího, který se
směje nad rozdrcením velkých vlastníků. Otázka pro bol
ševismus zní tak, že je třeba vyvrátit soukromé vlastnictví
z kořene vůbec, velké jako malé, převést veškeré soukro
mé vlastnictví do rukou státu v rozsahu co největším. Prá
vě na tom buduje bolševismus sílu a moc své vlastní vlády.
Je přirozené, že usiluje-li bolševismus, aby soustředil
v rukou státu hlavní finanční, hmotné i přírodní zdroje ze
mě, nemůže se omezit na poměrně neveliký počet zástup
ců těžké buržoasie, neboť absolutní většina těchto zdrojů
je v rukou milionů drobných vlastníků.
Bolševismus vypracoval pojmy tak zvaného „aktivního"
a „pasivního" 'vlastnictví. Aktivním nazývá každé vlast
nictví, jak velké tak i malé, které poskytuje tak zvaný „bezpracný důchod". Takovéto majitele potlačuje neodvolatel
ně jako své bezpodmínečné nepřátele. Pasivním nazývá
vlastnictví, které uspokojuje osobní potřeby. To omezuje,
jakmile se zmocní vlády, na t. zv. „pracovní minimum" a
celý zbytek konfiskuje ve svůj prospěch.
Druhou thésí Lenina a Stalina v bolševickém státním
katechismu je toto: „Příchod bolševismu
vládní moci
znamená odstranění majetkové nerovnosti mezi obyvatel
stvem tím, že se zavede majetkové pracovní minimum jako
obecně platné pravidlo, a jemu jsou podrobeni všichni ob
čané, kteří jsou si před zákonem rovni. Později může znovu
vzniknout majetková nerovnost pouze na podkladě různé
úrovně pracovního důchodu v naprostém souhlasu se zá
kony státu o platu za práci. Bezpracný důchod, získaný obe
jitím těchto zákonů, je trestný jako zločin. Právo dědické
še přísně omezuje. Těmito opatřeními je spolehlivě státem
kontrolován rozsah pasivního pracovního vlastnictví v ru
kou veškerého obyvatelstva až do posledního jednotlivce."
Politická linie, kterou vůči soukromému vlastnictví za
ujali bolševici v Rusku, není nikterak náhodná ani podmí
něná místními poměry. Je těsně spojena s tím, jak bolšeyismus chápe isvé možnosti, pokud jde o uchopení se a
udržení vlády v kterékoliv zemi a za jakýchkoliv podmí
nek. Vždyť právě tato linie umožňuje soustředit obrovské
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materiální prostředky, které jsou pak ekonomickým pod
kladem bolševické moci. Děje se tak nacionalisací, přímou
expropriací a zesíleným daňovým zatížením. Tím se uvádí
veškeré obyvatelstvo země do naprosté hospodářské závis
losti na vládě. Právě tato dokonalá proletari sace obyvatel
stva poskytuje bolševickému státu možnost, aby učinil dal
ší rozhodný krok
upevnění své moci v kterékoliv zemi
a za jakýchkoliv podmínek. Vyhlásí se zásada „Kdo ne
pracuje, ať nejí" a- stát jakožto jeainý monopolní hospodář
a prácedérce v zemi uvádí každého jednotlivého občana,
zbaveného prostředků
samostatné existenci, v naprosté
poslušenství své vůle. Nelze neuznati, že takováto taktika
chová v sobě určité vlastnosti universalismu a že tudíž ne
může dbáti zvláštností místních poměrů, jestliže existuje
dostatečná reální síla, jež tuto taktiku může prosadit a po
tlačit odpor vlastníků ať malých nebo velkých.
Bude

si bolševismus
počínat
v Evropě
jinak
než v SSSR?
Už první pokus o vojenskdpolitickou ofensivu bolševis
mu v letech 1939-40a jeho politika v zemích, které složily
zbraň, dokonale potvrzují skutečnost, že bolševismus i za
hranicemi SSSR provádí tutéž politiku vůči soukromému
vlastnictví jako v Sovětském svazu. Vzniká otázka, co může
přinutit bolševiky, aby změnili tuto linii v zemích, které se
mají zapojit do sovětské sféry vlivu v poválečné Evropě
okolo západních hranic Sovětského svazu, když přece této
linii sami připisují takový rozhodující význam pro úspěch
své vlastní politiky?
Odpověď může býti pouze jediná. Bolševismus se zřek
ne této linie jen v případě přímého odporu, který by nebyl
schopen překonali, nebo na nejvážnější tlak vnější, jejž ig
norovat by bylo pro něho spojeno s velmi vážným nebez
pečím. Obě tyto možnosti nutno speciálně odinílnouli, po
kud jde o poválečné „Československo", kdyby spojenci zví
tězili. Sovětská vláda oficiální diplomatickou intervencí u
státního departementu USA „už přesně určila ve zvláštním
rejstříku s dokonalou jasností geografický obsah pojmu „so
větská sféra vlivu v Evropě", zformulovaného na konferen
ci v Dumbarton Oaks. Československo je tam uvedeno v
seznamu zemí, které byly bolševismu přineseny v oběť
egoistickou, byť i špatně vypočítanou politikou AngloAmeričanů.
Za této podmínky osud velkého vlastnictví v českém
národohospodářském prostoru, pokud jde o nemovitosti, prů
mysl a finance, vůbec nemůže vzbuzovali pochybnosti a
vyvolávat diskusi. Otázka může býti pouze ta: zda se do
tkne také středních vrstev v městech a rolnického pozem
kového majetku?
Jinými slovy: 1. zda také oni jako i těžká buržoasie bu
dou nuceni rozloučili se se svými vklady v bankách a spo
řitelnách, jestliže tyto vklady převyšují onu pracovní nor
mu, která bude stanovena, aby byla provedena naprostá
proletarisace obyvatelstva, bolševismu potřebná? V Rusku
moci, jedním z prvna příklad bolševici, když se dostali
ních dekretů Leninových zkonfiskovali všechny vklady
vyšší než 10.000rublů, v Polsku r. 1939 to bylo 10.000 zlo
tých, v Pobaltí r. 1940 přepočítáno na sovětskou valutu 5
tisíc rublů, ač všechny ty papírové peníze ve všech přípa
dech měly velmi nízkou kupní hodnotu.
2. Zda řemeslník a obchodník bude zbaven práva ná
samostatnou práci a obchod a bude-li nucen se státi dělní
kem či úředníkem ve státním obchodu nebo v družstvu,
kontrolovaném státem?
3. Zda bude majitel výnosného domu nuceně zbaven
tohoto svého podle bolševické terminologie „aktivního
vlastnictví" a zůstane pouze v obytném prostoru, stačícím
jen pro něho a jeho rodinu, v souhlase s hygienickými mi
nimálními normami, stanovenými státem (v SSSR činí 3-5
m3 na člověka).
4. Zda bude rolník nuceně zbaven svého zděděného
a vlastní prací nabytého jmění a zda se stane zemědělským
dělníkem na půdě, která bude náleželi státu?
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5. Zda člověk, kierý v případě své smrti si přeje dispo
novali svým majetkem a zabezpečili své nejbližší podle
vlastní vůle, bude zbaven tohoto práva?
A tudíž laké, zda bude mládež nucena jednou provždy
zříci se myšlenky na „výhodnou svatbu", poněvadž „ne
věsta s věnem" v ráji dělníků a rolníků neexistuje, ty dív
ky ani jejich rodiče už nic nebudou mít a nemohou mít,
kromě ubohého pracovního minima.
Nejsvědomitější a objektivní úvaha nutí odpověděli
na všechny tyto otázky pouze kladně. A nejen proto, poně
vadž tato odpověď je dána celou theorií a 27lelou praxí
bolševismu v Sovětském svazu i za jeho hranicemi a jeho
snahou o násilnou revoluci v druhých zemích, ale také
proto, poněvadž především bude taková politika plně od
povídat základním státním zájmům Sovětského svazu v por
válečné Evropě. Bolševismus se domnívá a vskutku napros
to správně se domnívá, že existuj e-li principiální odlišnost
mezi sociální strukturou SSSR a sociální strukturou obklo
pujících ho států, tu jeho periferie, která se bezprostředně
dotýká těchto států, musí býii zvlášť pevně sovětisována
a musí býii v politickém ohledu zvlášť spolehlivá.
S hlediska bolševisace právě taková země, jako Česko
slovensko, musí se zdáti zvlášť nespolehlivou, a proto by
bylo pro bolševismus tím žádoucnější, aby bylo podrobeno
zvlášť zesílenému bolševickému zpracování. Klasická země
středních tříd v městech a drobného rolnického vlastnictví
na venkově, s politicky zralým obyvatelstvem, stojícím na
úrovni západoevropské kultury, taková země nevyhnutel
ně musí býti hodnocena Kremlem jako bolavé místo v té
politické soustavě, kterou bolševici hodlají po skončení války vytvořit.
Kremlovské vedení předvídá, že bolševisace země, le
žící na periferii sovětské politické sféry vlivu, je něco, co
se bude jeviti národně smýšlejícímu Čechovi tisíckrát těž
ším, než byla ta proslulá „germanisace" v rámci protektoráiní autonomie.
'^
.
Ví také, že válečná
soustava potravinových lístků je
pro sovětské obyvatelstvo docela normální existenční sou
stavou, a že tedy český národ bude se musit spokojit s .ži
votní úrovní ještě nižší, než je sovětská, jestliže bolševismus
zvítězí.
Chápe jasně, že český národ se velmi rychle přesvědčí
o tom, že v bolševické politické koncepci není ani za mák
žádných „slovanských momentů". V Sovětech opravdu ne
znají slovanskou ideologii a všichni nositelé té ideologie
jsou dávno fysicky zničeni. Pro bolševismus slovanský pro
blém neexistuje, jest pouze problém sovětisace slovanských
národů.
Dále: Stalin a jeho aparátnici vědí lépe než kdo jiný,
že není nic naivnějšího než představa, že je možný něja
ký místní bolševismus, přijatelnější než síalinovský a lišící
se od něho. Všechny pokusy jednotlivých skupin a hnutí
v zahraničních kofnunistických stranách zorganisovati na
cionálni bolševismus, pod jakoukoliv značkou nebo posta
vil se na stanovisko, nezávislé na moskevském vedení, po
važují se v Kremlu zásadně za nepřípustné a potírají se
s nelítostnou krutostí, bezohledně.
A konečně: Sialinovskému vedení Vresporně je teď už
jasné také toto: Český národ, který zakusí všechna ta roz
čarování a otřesy, jichž se od bolševismu dožije, daleko
silněji než kdykoliv předtím za celá období svých národních
dějin poeítí, že je národem západoevropským, že je repre
sentantem západoevropské kultury, a pocítí zvlášť proni
kavě ono neroztržitelné pouto, které ho spojuje s Evropou
a které je nyní v něm zatlačéno vinou politických ilusí.
Je třeba si pevně zapamatovat, že bolševismus považu
je drobné vlastnictví za činitele nejen ekonomického, ale
především politického, který je zásadně^ odpůrcem bolše
vismu. Toto drobné vlastnictví pokládá bolševismus za eko
nomickou základnu nepřátelské jemu politické ideologie a
za hospodářský podklad existence nepřátelských mu poli
tických sil. V SSSR učinil bolševismus všechno, jen aby
zničil soukromé vlastnictví,. které převyšuje rámec indivi
duálního pracovního minima, aby zničil individualistickou
!

ideologii, hlásající nejmenší závislost individua na státu, a
áby vyhladil fysické nositele této ideologie. Učiní také nyní
všechno, aby dosáhl stejného výsledku i na periferii svých
zahraničně politických posic.
Nejnovější zprávy z Moskvy o tom,1 že sfalinovské ve
dení zamýšlí učinit ze Slovenska „samostatnou" sovětskou
republiku, jen potvrzují skutečnost, že Kreml si je vědom
možného odporu, jak výše řečeno, a proto už v zárodku
jej rozdrobuje.
Bolševism potřebuje na svých zahraničně politických
předních hlídkách pouze bezpodmínečné vykonavatele a
nikoho jiného. Jak dokázala zkušenost jeho 27letého panství
v Rusku, národ, zproleíarisovaný odstraněním soukromého
vlastnictví, národ se zničenou buržoasií a národně myslící
inteligencí, dělnická třída, která zůstala bez národního du
chovního vedení osamocena a je podrobena krutému pra
covnímu vykořisťování, takový národ a taková dělnická
třída je pak v kterékoliv zemi spolehlivý materiál vytvo
ření celku, s hlediska bolševismu spolehlivého.
A o takovýto výsledek bude bolševismus všemi pro*
středky usilovali i v hospodářském prostoru českého náro
da, jemuž stejně je přiřčena jedna z nejvýznačnějších úloh
v soustavě poválečné zahraničně poliíické expanse ruské
ho imperialismu.

experiment

poučný

Ladislav Žitný:
Zahraniční

'

v
koncese

v

SSSR

"T) olševická diktatura způsobila ruskému národnímu ho1 t spodářsfví nedozírné škody, neboť se podobala nikým
neřízené a neovládané lokomotivě, která se žene vpřed
plnou parou ničíc vše, co jest jí V cestě a neohlížejíc se na
lidské životy ni majetek.
Různými dekrety sovětské vlády byly anulovány Veš
keré státní a jiné půjčky - i zahraniční, jakož i závazky
jakéhokoliv druhu a bylo vyřazeno soukromé vlastnictví.
Ztráty, které zahraniční příslušníci utrpěli jedině z titulu
svého vlastnictví ruských cenných papírů, byly podle sta
tistiky ministerstva obchodu Spojených států severoame
rických odhadnuty v roce 1923 na 2.242,974.600.- zlatých
rublů. Podle národnosti majitelů ruských cenných papírů
bylo možno oceniti část francouzskou na 731,747.400rublů,
britskou na 507,479.800rublů, německou na 441,593.300rub
lů, belgickou na 321,602.100rublů, americkou na 117,750.000
rublů, holandskou na 36,456.700 rublů, švýcarskou na
33,479.100rublů, švédskou .na 23,772.300rublů, dánskou na
14,737.700rublů, rakousko-uherskou na 7,550.000rublů, ital
skou na 2,506.200rublů, norskou na 2,300.000rublů, finskou
na 2,000.000rublů.
Vítězové říjnové revoluce v Rusku zničili veškerý ka
pitál, domácí i zahraniční, a rozrušili úplně celou zemi. Je
likož ve zničené zemi nemohlo se vyvíjeli žádné odvětví
národního hospodářství, projevily petrohradské noviny již
v prosinci roku 1917 přání, aby do Sovětského svazu byl
znovu přilákán zahraniční kapitál, tentýž kapitál, který
byl nedávnými dekrety sovětské vlády vyvlastněn. Začát
kem roku 1918 při zasedání Národohospodářské rady byla
znovu nadhozena otázka zahraničního kapitálu, který byl
podle úředního zjištění nutný v Sovětském svazu nejenom
v zájmu socialisace, ale laké v zájmu obnovy národního
hospodářství, neboť sovětská vláda najednou nepovažova
la za žádné nebezpečí miti v zemi zahraniční kapitál. Pří
rodní bohatství Ruska vybízelo přímo účasti tohoto kapi
tálu a tak bylo brzy po uzavření bresflitevského míru na
vazováno jednání o vytvoření dvou trustů rva Uralu a v již
ním Rusku, ve kterých by se zúčastnil kapitál americký, an
glický, francouzský a německý. Občanská válka ukončila
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iato jednání, ale Lenin nezanechal již myšlenky, Ěe by za
hraniční kapitál mohl Rusko znovu vybudovati a v iomío
směru obrátil se také ve svém radiovém poselství ze dne
4. února r. 1919 na zahraniční kapitalisty. .
Proč koncese?

c

byly vázány smlouvou v Rapallo,- z 2211 žádostí podaných
do konce roku 1927 bylo 782 německých, kdežto přísluš
níci Anglie, Francie « Spojených států podali toliko 602 žá
dostí,- naproti tómu byit 827 proposic z jiných států. V této
době bylo však poskytnuto toliko 168 koncesí e to 46 ně
meckým žadatelům, 24 anglickým, 18 ze Spojených států
severoamerických, 8 japonským, 6 francouzským, 6 italským
a 5 rakouským. Mimo skutečné koncese byla navázána
technická spolupráce sovětských komisariátů a jimi říze
nými státními podniky se zahraničními firmami, takže tím
byly vytvořeny různé podniky jako Rusangloless, Rushollahdoless, Russnorvegolešs, Severní telegrafní společnost
se sídlem v Kodani, jakož i koncese poskytnuté někdejšjm
ruským státním příslušníkům, a to firmě Raabe (Polsko),
Aftan (Finsko), Reisser (Lotyšsko), Barunsky (Litva) a Gazaccumulateur (Švédsko). Mimo zahraniční koncese nutno
počítali některé podniky, u nichž byla prostě obnovena
obchodní a provozní činnost.
Na území SovětsKeho-svazu byly určité podniky a za
řízení, které nesledovaly výdělečných účelů, Jak -na pří
klad společnost „E. C. O." — Sociélé Philantropique Inter
nationale (umístění Židů v zemědělských koloniích na Rus
ku) obě dvě zemědělské kolonie dr. F. Nansena z r. 1926
,
(vzorné
zemědělské statky za účelem propagačním), „Prů
myslová komuna v kuzněckém revíru"'-(poskytnutá komu
nistům *e Spojených států za účelem propagandy). Vzorné
statky dr. Nansena ve výměře 3.000 desjatin byly, podle
zjištění švédského inženýra Seddergrena ze Stockholmu,
pasivní 'a důvody této pasivity byly: nedisciplinovanost
sovětských zemědělských pracovníků, stálé vměšování* se
sovětských místních orgánů do vedení farmy n nepřátel
ské stanovisko místního komunistického zemědělškého děl
nictva.

Lenin motivoval před svými stoupenci politiku zahra
ničních koncesí následovně: „Pokud jsjme se nezmocnili ce
lého světa, pokud zůstaneme slabí ve vojenském i hospo
dářském ohledu, slabší než kapitalistický svět, jest nám za
potřebí neshod mezi kapitálem. Jestliže se nebudeme řídili
tímto pravidlem, prohrajeme velké radosti kapitalistů. Po
kud bude existovali kapitalismus a sočialismus; nebudeme
miti klidu,- jeden nebo druhý bude vítězem, buďto kapita
listický svět dá sloužili zádušní mši sovětské republice nebo
Sovětský Svaz kapitalistickému světu. Průmyslové a1důlní
koncese — ioť lhůta daná ve prospěch Sovětů. Kapitalisté
budou hledali záminku, aby nám vyhlásili válku. Jestliže
přistoupí íia naše proposice a zalpží u nás koncesionářské
podniky, pak se jejich situace zhorší. Budeme-ii miti prů
myslové podniky, pak se za války naše situace zlepší, a na
druhé straně ony státy, jež chtějí s námi válčili, nebudou
si přáli koncesí. Existence koncesí — ioť nejlepší hospodář
ský a politický argument proti válce. Pokud.se týče nebez
pečí střetnutí se kapitalismu a bolševismu, jest nutno říci,
že koncese jsou důsledkem tohoto zápasu, ale pokračováním,
přeneseným do jiného plánu. Koncese nejsou tak hroznou
věcí, pokud přenecháme koncesionářům pouze několik pod
niků a pokud majoritu podržíme ve svých rukou. Auiorisovaný kapitalismus bude pod naší kontrolou a politická
moc zůstane v rukou dělnické třídy." (Leninova řeč na Vlil.
všeruském kongresu sovětů dělnických a rolnických zástup
ců, jakož i ná konferenci sekretářů komunistické strany
v Moskvě v dubnu r. 1921.)
Hubený
sledek
koncesí
a dů v o d toho
Z politických důvodů přál s Lenin dáti zahraničním
kapitalistům urcítou’'sa tišíakci za vyvlastněné podniky a
Prvé období zahraničních koncesí v Sovětském svazu,
anulované finanční závazky, aby tím snáze dostal Sovětský
zahrnující deset let, skončilo následujícím resúltátem: 68
svaz ze Zahraničí stroje a lokomotivy —klefé se sice mohly
koncesí, jejichž celkový akciový kapitál činil 50 milionů
kdysi vyráběti v ruských továrnách, které však občanskou
rublů a jejichž' produkce byla oceněna na 150 milionů rub
válkou byly absolutně zničeny. Proto vládní dekret ze dne
lů, takže pochopitelně tento výsledek byl dalek miliardám, 23. listopadu r. 1920 o všeobecných hospodářských a práv
investovaným zahraničním kapitálem před prvou světovou
ních podmínkách zahraničních koncesí měl otevřití novou
válkou do ruského národního hospodářství; zahraniční inperiodu sovětské politiky. Resoluce prvého kongresu Ná
teresenti se buďto vůbec přestali. o Rusko zajímali, nebo
rodohospodářské rady předpokládala, že zahraniční kapita
skončili dobrovolně či nuceně své obchody s Ruskem, když
listé a účast zahraničního kapitálu na území Sovětského
poznali nemožnost normálních obchodních styků.
svazu bude samozřejmě podrobena všem, všeobecným i
„Se Sověty není možnů žádné loyální narovnání, neboť
zvláštním zákonům Sovětského svazu. Sovětská vláda se
jejich
konečným cílem je rudá revoluce a po této stránce
domnívala, že vládní sliby o finančním zisku, který se| pro
neústupný. Sovětští agenti ruské komunistické
jsou
naprosto
jeví v těchto koncesích, postačí, aby zahraniční kapitál ply
nul dostatečnou měrou do Svazu, neboť sovětská vláda se strany se drží své víry v Leninovy zásady, podle nichž „se musí kapitalismu všechno slíbili, ale nic nesplnili, aby
slavnostně zavázala, že nezestátní, nezkonfiskuje ani nebu
tak byl získán čas pro světovou revoluci" a „všechno je
de rekvírovati koncesionářský majetek, že nezmění podmín
mravné, co slouží komunistické straně".
ky koncesí, že část vytěžené produkce náleží koncesioná
Proč se koncesím nedařilo, toho svědectvím je prohlá
řům, kteří ji budou moci exportovati do zahraničí, zatím co
šení, které učinil anglický kapitalista Leslie Urquhart dne
další část produkce postoupí sovětské vládě podle tarifů
2. února r. 1927vůči Agence économique et financiere v Pa
předem stanovených.
říži. Odhaluje především celkovou atmosféru nedůvěry
^ Tento vládní dekret měl na mysli, že produkční síly
mezi Sověty a ostatními státy.
Sovětského .svazu budou obnoveny tím rychleji a bezpeč
'
něji, jestliže exploitace přírodního bohatství rpského bude
Neúspěch sovětské politiky v koncesním ohledu bě
svěřena zahraničnímu kapitálu jakéhokoliv druhu a pova
hem prvých deseti let měl za následek .rozpaky sovětských
hy. Dekret sovětské vlády o koncesích byl vysílán radiem
činitelů ve věcech národního hospodářství, neboť v pětido všech evropských zemí a Ameriky, ale ačkoliv právě ' letce na období 1928-1933 se počítalo se širokou účastí za
hraničního kapitálu při rozvoji jednotlivých odvětví, prá
v listopadových dnech r. 1920"nastala evakuace Wrangelovy armády z Krymu, což pro sovětskou vládu znamenalo
vě vzhledem
tomu, že vlastní prostředky vládnoucího re
naprosté vojenské vítězství, přec vládní sovětská nabídka
žimu byly zcela nedosiačilelné, aby tento pětiletý hospo
neměla praktického účinku. Až v roce 1922 začíná se za
dářský plán byl vůbec proveden. Vzhledem ke ztroskotá
hraniční kapitál eajímalivve zvětšeném měřítku o koncese.
ní koncesní politiky během prvých deseti let, byl v roce
Podle zpráv obsažených v časopisu „Ekonomičeskaja Žizň" 1928 vyhlášen nový
koncesní
program,
v němž
bylo žadatelů o zahraniční koncese v roce 1922: 338, 1923: bylo zahraničnímu kapitálu nabízeno veškeré přírodní bo
607, 1924:311, 1925 (do 1. X.) : 199, 1925-26482 (od 1. X. do hatství Ruska. Nezůstalo ani jediné odvětví národního ho
30. IX.), 1926-27:216, 1927-28:115 (za prvých sedm měsíců).
spodářství, v němž by si vláda nepřála účasti zahraničního
Pokud se týče národnosti žadatelů o poskytnutí konce
kapitálu. Ačkoliv pro nové zahraniční koncese byla rozví
sí, fcylo Německo na místě prvém, neboť oba dva stály
řena široká propaganda v domácích i zahraničních denních
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listech, jakož i činností obchodních zastupitelstev, přece
dalekosáhlé sliby sovětské vlády se minuly účinkem, neboť
podle oficielních statistik projevil se v tomto období zájem
o koncese následovně:
počet žadatelů o:
počet uzavř. smluv o:
koncesi techn. spolupráci koncesi
spolupráci
— 1928
1927
152
48
10
20
— 1929
1928
144
63
11
25
Vzhledem
tomu, že mnoho interesentů bylo zamítnu
to pro nedostatečné kapitálové prostředky, zdá se, že zájem
skutečných velkých kapitalistů o činnost v Sovětském svazu_značně upadl: Přihlížíme-li <knárodnímu rozvrstvení uza
vřených smluv, shledáme, je německý a americký kapitál
měl v tomto druhém období zájem spíše o technickou spo
lupráci než o skutečné koncese, neboť tato spolupráce ne
přinášela žádné finanční risiko.
1. říjnu 1929 provozovalo
svou činnost skutečně 59 zahraničních koncesí s akciovým
kapitálem 58 milionů červenců s počtem 20.000zaměstnan
ců. Tyto podniky docílily 7 milionů zisku, takže výsledky
neodpovídaly vůbec nadějím a snům, kladeným v zahra
niční koncese tímto kapitálem.
Ubíjející

/
třebami denního života pro své znrtiěstnance, a aby byl sku
tečně pánem ve svých továrnách. Aby byla zajištěna realisace těchto podmínek, musel by býíi od základů změněn
celý politický, právní a hospodářský" systém, v němž So
větský svaz žil a žije, bylo by nutno bez výhrady obnovili
soukromé vlastnictví a vzdáli se státního monopolu ve všech
odvětvích podnikání, jakož i státního kapitalismu.
Když árii podniky, chráněné celým mocenským apará
tem zahraniční velmoci, nemohly se dovolat spravedlností,
dovedeme si představit, jak by se dařilo v Sovětech podnikům
čistě soukromým. Jsou totiž u nás takoví pošetilci, kteří věří,
že Sověty by jim ponechaly soukromé podniky- i po záboru
„Československa".!
,
Není na něco podobného naděje, dokud duch země So
větů je určen devisami, jako je tento výrok Leninův: „Niko
liv, nejsme stát, jsme zvláštní trestající stroj pro vyhlazení
mezinárodního kapitálu, celé buržoasie, malovýrobců a všech
náboženských a národnostních předsudků starého světa.
Naléháte-li na to, abychom byli uznáni, chápeme to jako
Váš návrh,
abychom ve Vaší zemi uvedli v chod
svůj stroj. Vynasnažíme se, abychom byli hodni Vaší dů
věry .
(Lepřn ve spise: Stát a revoluce).
. .

prostředii
pro chráněný
s o u k r om ý p o d n i k.
Likvidace zahraničních koncesí nabyla velkého rozsa
hu zejména od roku 1929, kdy devět koncesí bylo, podle
sovětského tisku, likvidováno přátelskou dohodou, neboť
v provozním podnikání byly značné kapitálové ztráty. Na
Ruské osvobozenecké
hnutí
likvidaci koncesí působila zřejmě záležitost a spor sovětské
vlády s největší britskou koncesionářskou firmou Lena
Ve zprávách z nejrůznějších evropských bojišť se již dávno
Goldfields.
pochvalné zmínky o úspěšném bojovém nasazení
- vyskytují
Čeká
vlasteneckých
ruských vojenských jednotek po boku německé
Práce této firmy na Sibiři byla znemožněna, když
Ruské vlastenecké vojenské jednotky se zúčastňují
poslala do závodů politickou policii a když šéf Ceky Džer- armády.
tvrdých bojů proti bolševickým tlupám na Balkáně, potírají již
džinsky žádal, aby firma přijala do svých služeb 125 poli
velmi dávno bandy záškodníků v týlu německé fronty na vý
cistů, kteří by mezi zaměstnanci prováděli politický dozor. chodě a zúčastňují se lítých bojů na západní frontě. A podle
zpráv německého vojenského vedení vyznamenávají se ruské
Když firma zamítla tuto žádost, nastala persekuce mezi tech
vojenské jednotky na všech těchto bojištích neobyčejnou sta
nickým personálem a dělnictvem firmy. Další činnosti kon
tečností, odvahou a řízností.
cese kladly se v cestu technické překážky, které spočívaly
Nepřátelská agitace se oyšem snaží vylíčit tyto ruské spo
velký
nedostatek
prostředků
<žebyl
materiálu
tom,
lubojovníky německé branné moci jen jako pouhé námezdné
v
po
a
třebných
průmyslové činnosti, takže takřka všechno piu- žoldnéře v německých službách, kteří prý bojují za žold nebo
nenávisti
bolševickému režimu anebo do
selo býii dováženo z Anglie. Práce se stávala nemožnou nanejvýš z pouhé
jen z vrozené bojovnosti. Skutečnost'je však úplně jiná.
vzhledem
naprosté desorganisaci dopravy,- spory mezi konce
Tito ruští bojovníci proti bolševismu a všem jeho pomahačům
správou závodů a domácím dělnictvem byly sovětskými
nejen že nejsou pouhými žoldnéři, ale jsou přesvědčenými pří
slušníky a stoupenci ruského osvobozeneckého hnutí, které dnes
úřady vždycky řešeny ve prospěch dělnictva. Když so
.»větská vláda žádala,
čítá již statisíce mužů. Bojují za osvobození své vlasti. Ano.
aby firma investovala i za těchto pod
jsou
to fanaticky nadšení ruští vlastenci, prodchnutí žhavou
mínek politického teroru a dozoru a technických nedostatků
láskou
svému národu. A přece bojují po boku Němců. Proč?.,
do provozu další kapitál, který již nebyl předepsán smlou
Prostě proto, _že poznali zhoubnou škodlivost bolševismu i pro
své zubožené a trýzněné
národ, že se z hluboké lásky
vou, rozhodla se firma zastavili svou činnost úplně, když jí ruský
vlasti stali vyznavači nového řádu, v němž spatřují jedinou
sovětská vláda zamítla garantovali zastavení politického te
možnost záchrany a šťastné budoucnosti svého národa.
roru mezi zaměstnanci firmy jakož i určitá zlepšení v do
Ke vzniku ruského osvobozeneckého hnutí došlo z popudu
pravní otázce a otázce dělnické. V soudním arbitrážním říze
četných vysokých důstojníků sovětské armády, v nichž ani bolakademie
ševismus nezlomil vlastenecké svědomí. Mělo ihned tak rychlý
ní, kterému'předsedal profesor Stutzer z hornické
a spontánní příliv stoupenců z řad sovětských válečných za
Freiburgu,
byla
dne
září
sovětská
vláda
odsou
2.
1930
ve
r.
jatců, jakož i z řad obyvatelstva území Sovětského svazu, které
Lstg412,500.000
zaplacení
titulu
odškodnění,
kterážto
zena
z
bylo obsazeno německou brannou mocí, že tento příliš rychlý
částka však nebyla nikdy zaplacena.
rozmach hnutí bylo nutno silně přibrzdit, aby inu byl umožněn
zajištěn organický vývoj. A výsledkem jsou dnes statisíce bo
Plánování sovětské vlády se zahraničními koncesemi ajovníků
východních vojsk na všech evropských bojištích.
začalo se bortili, heboť rušení koncesí postupovalo velmi
boji proti
Tito bojovníci však nejen vědí, proč nastoupili
rychle, jelikož v Sovětském svazu nastala v roce 1930 nová bolševismu, ale chtějí mít také jasno, zač obětují svou krev
vlna teroru, která byla příčinou .veřejného obvinění všech
a své/životy, chtějí mít jasný obraz budoucnosti. Jdou do boje
proti svým rodným bratřím, stojícím dosud pod Stalinovým
inženýrů, profesorů, vědeckých pracovníků, vedoucích
ale bojují nikoli za pouhé přísliby a zvučná hesla,
osobností zahraničních společností, pracujících na území praporem,
nýbrž za jasný cíl, který má a musí působit také na rodné
Svazu, členů baletů a důstojníků ze sabotáže,- toto obvině
bratry na druhé straně fronty. A to tím více, že sami se
velkému a roz
važují jen za průkopníky, neboť očekávají, že
ní mělo za následek další. a další popravy, které přirozeně
hodujícímu náporu dojde na druhé strané fronty, v Sovětském
působily na zahraniční veřejnost i na stávající koncese tak, Svazů.
náporu,
to ukáže
tomuto
Jaká událost bude signálem
že světové kruhy přišly
závěru, že bez základní podmín
teprve budoucnost. A z ťbhoto dějinného poznání vyplynuly
ky, osobní svobody, není možné žádné obchodní a průmys
směrnice práce, .vykonané dosud velkým počtem ruských dů
lové podnikání zahraničních příslušníků v Sovětském svazu. stojníků, politiků a vědců, aby byly vytvořeny ideologické a po
litické předpoklady jak pro tento zítřejší nápor, tak i pro ny
Aby průmyslník a zahraniční kapitalista mohl partici
pochopení této veBsé práce po
nější boj východních vojsk.
povali na zvýšení hospodářské úrovně v Sovětském svazu dáváme zde alespoň ve výtahu vývody znamenitého^ ruského
biologa S., přednesené nedávno na velkém shromáždění ruského
a aby jeho práce úspěšně pokračovala, jest především nut
důstojnictva a mužstva:
né, aby průmyslník mohl svobodně organisovati zásobová
»Nejdůležitější je aktuální boj R. O. A. (ruské osvobozenec
ní svých továren surovinami, stroji, nářadím, palivem, po- ké armády), jehož základem
a prvním historickým dokumentem
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Prítomnosti
generála
Vlasova.
je člověk. Mohlo by se »budovat«, tak velmi jako za bolševismu,
ruského
tohoto boje je 13 bodů
Tak jako 25 bodů nacionálního socialismu vzniklo i těchto 13 vždycky by to ale byly hlavně koncentrační tábory a věznice,
kdyby nový svět nebyl budován na přirozeném řádu. nýbrž jen
bodů spontánně jako dokument boje. Všichni bojovníci, kteří
jsou v řadách osvobozeneckého boje, i všichni účastníci zde, na vědecky překonaných theoriích a na boji jako podstatě.
První zásadou musí být vytvoření pospolitosti, vylouče
mají právo a úkol, aby tyto základní zásady dále zdokonalovali.
ní třídního
boje, který ale také nesmí býti nahrazen bo
Ruské osvobozenecké hnutí spočívá na třech základních zása
jem stran, náj-odnostl. církvi nebo stavů. Přirozené rozpory,
dách, postavených proti marxismu s jeho internacionalismem,
které jsou ostatně v každém organismu, v každé rodině a prostě
třídním bojem a komunismem. Tyto tři stěžejní zásady ruského
všude, bude záhodno a nutno opatrně regulovat.
osvobozeneckého hnutí zní: nacionalismus, sjednocení a péče
Nikoho jsme se zde neptali: »Byl jste bolševik?«
»Co jste
o blaho národa.
dělal do roku 1941?« — »Byla vaše babička provdána —za statká
1. N a c i o n a 1 i s m u s. Dříve než smíme obšťastnit svět,
,
ře?«
Neklademe
otázek.
podobných
Denuncianty, které zde
dříve než smíme učinit šťastnými Španěly a Habešany, musíme
ovšem také máme mezi sebou, nepovažujeme za své nepřátele,
štěstí
dosáhl
náš
vlastní
národ.
Kdyby
postarat
to,
aby
se
se
o
ale spatřujeme v nich jen lidi duševně nemocné bolševismem,
nám ale podařilo vytvořit ve vlastním domě vzorný řád a po
které chceme pozvolna zase uzdravit.
řádek, pak nesmí bvti tento řád nikomu vnucován ani násilím,
Německý profesor, s nímž jsem (t. j. generál Vlasov) hovo
ani rozkladnou propagandou, nýbrž může sloužit jen za vzor.
řekl, že celé dějiny ruského národa byly bojem o spravedl
Lenin prohlásil: Boj je absolutní. Mír řil,
2. Pospolitostí
nost. Mnozí národové mohou býti vedeni rozkazy, náš národ
a doby sjednocení jsou náhody. My ale říkáme naopak: ne boj, musí býti přesvědčen, načež půjde pro svou víru třeba na smrt.
nýbrž sjednocení a pospolitost jsou pokrokovými silami lidského
Spravedlnost
je základem veřejného života. Je spra
světa. Národ nedospěje
svému štěstí třídním bojem, ale do
vedlnost jen všeobecná rovnost? Ne, všeobecné rovnosti není
spěje
němu národní pospolitostí.
nikde na světě. Nemá však také býti nespravedlnosti, která by
3. Blaho
národa.
Naším cílem je péče o blaho národa.
státem trpěna. V prvé řadě musí býti měřítkem, aby člověk
Vymyslil-li nějaký vousatý profesor v Londýně (t. j. -Marx) byla
byl posuzován ne podle svého původu a majetku, nýbrž jedině
théorii, kterou považuje za obšťastňující, pak i kdybychom mu podle
svých mravních a věcných hodnot. Dobrý inženýr bez duše
chtěli přiznat dobrou vůli, nemožno přece vyvrátit všechny dě
cti není plnohodnotný člověk a může způsobit víc škody
jinné životní zákony, aby se tato theorie uskutečnila. Život je anežbezužitku.
Věřím, že tento postoj našeho národa je zdůvodněn
mnohotvárný a vytvoření jednotné, zdánlivě zákonité mechanické
v jeho krvi, tak i v jeho náboženské víře.
výstavby odporuje vždy životu. Národ stojí mnohem výše než jak Žid
se pokusil naočkovat Rusům svého ducha a vnutit nám
všechny theorie.«
názor, že umění žít spočívá ve vykořisťování, v utlačování, v ob
»Prvním cílem našeho boje je svržení
bolševismu
chodování a^-V materialismu. Rusům to ale nesvědčí, ruský ná
Jsme přesvědčeni, že náš národ nemůže býti tak dlouho šťasten,
rod se nikdy nenaučil židovskému umění.
dokud nás bude ovládat příživnická klika umělého životního
Spravedlnost
je nemyslitelná
bez svobody.
stylu.
Není tím ovšem míněna svoboda neomezená a bezuzdná, neboť
Dále následuje ukoněeftí
války
mír. Náš libovůle liberalismu není svobodou
našem smyslu.
a čestný
národ obětoval již tolik krve, že si zaslouží odpočinku. Čtyři
Právo národa musí býti výsledkem jeho svobody a jeho
světové
roky
války, čtyři roky občanské války, dvacet let teroru
spravedlnosti.
a opět čtyři roky nové světové války jsou ohromným zatížením
Může sovětský člověk mluvit o šťastném životě? Všichni ví
Náš národ si na bojištích vysloužil práyo na mír.
me. že nikoliv. I kdyby bylo dosti železnic, — nemůže-li člověk
Co je čestný mír? Musí býti čestný pro Rusko, ale také pro večer klidně usnout, poněvadž neví. zda se ráno
probudí ve své
našeho bývalého protivníka a nynějšího spojence, pro Německo.
posteli anebo v koncentračním táboře, nemůže býti řeči o lidsky
Takový spojenec chápe, že takovýto čestný mír může býti uza
důstoiném životě. Člověk ie zatčen, sedí třeba celý rok a musí.
vřen jen na podkladě vzájemnosti.
chce-li se dostat na svobodu, dokazovat, že není velbloud. PodVelkým naším úkolem je utvoření a v y b u d o v á n í “n o- stato i právního
života musí býti, že člověk nemusí prokazovat
vého Ruska.
Dosud znělo naše heslo: Bez kapitalistů, bez že je slušný, nýbrž že jemu musí býti prokázáno, zda ie ne
bolševiků! Dosud jsme říkali: boj kapitalismu, boj bolševjsmu.
slušný. Ve státním útvaru, jako je bolševický, nemůže svobodný
Dnes je nám konečně jasné, že se nemůžeme spokojit jen'touto
člověk žít, úplně lhostejno, jaké materiální statky mu jsou dány
negací. Teď si musíme náležitě ujasnit: Zač chceme bojovat?
disposici. S obnovenou právní jistotou padne teror a vstoupí
Prvním krokem do budoucnosti je spojenectví
s ná
zase
v platnost základní právo člověka, právo na obhajobu vlast
rody
Evropy,
jejíž těžiskem je ftíše. Musíme si však uvě
ní cti. Zde budou mít naši právníci hodně práce. Právo na dobré
domit, že na př. pro Maďarsko, pro Švýcarsko může býti nová
jméno je téměř ještě důležitější než právo na chléb. V Sovět
Evropa vším. Pro nás je pouze částí, neboť my se musíme
ském svazu je každý již předem posuzován jako vyzvědač a zlo
zúčastnit nejen na nové Evropě, nýbrž musíme spolubudovat
činec. Takovýto systém je nesnesitelný.
také na nové Asii. Náš průmysl leží totiž i za Uralem. Jsme zemí
právo
Právo
pomoc
na sociální
na vzdělání,
evropské povahy, které jsou ale přičleněny také obrovské oblasti
jsou průvodními zjevy tohoto práva základního.
podkladem
vlastnictví.
Práce
je
v Asii. Musíme nroto jít nejen s novou Evropou, ale také s' no
Práce
osobní
a
všech ostatních práv. Není právního rozdílu mezi prací duševní
vou Asií.
Nejdůležitější však je naše spojenectví s Německem. Není a prací řysickou. Každá práce je stejně čestná. Práce nikdy není
jen prostou samozřejmostí, ale je těžkým úkolem. Naši mužové
kletbou. Je demagogií mluvit o šestihodšnovém nebo dokonce
umírají pro toto spojenectví na frontě. Není ani třeba nenávidět
o čtyřhodinovém pracovním dnu. Normálně nracuie člověk rád.
Anglii, abychoni věděli, že Angličané by nikdy nepřipustili trvání
a to nejen ělověk vysoce tvůrčí, ale stejně tak rád pracuje na
silného Ruska. Jen ruský národ sám si může razit svou cestu.
př. sedlák. Dokud ělověk ž!Je, chce pracovat.
Avšak silou historické skutečností stojí dnes Německo a oprav
Vlastnictví je pokračováním osobnosti. Vlastnictví je obra
dové, ne bolševické Rusko v jedné frontě. To není dnes otázka
ie
zem vlastníka, ie doplněním živého člověka na světě. Práee
nenávisti a lásky, nýbrž je to historický zákon. Zasazujte se pro zdrojem vlastnictví, vlastnictví je zárukou svobody. Jak může
toto spojenectví i u německých kamarádů! Nebuďte smutní,
býti člověk svoboden, nemá-li ani vlastního obydlí? Člověk bez
když nám nebudou hned všichni rozumět!
ÍakěhokoHv vlastnictví je prakticky otrokem.
e
Boj se zbraní
vše vyjasní. Jeho ztělesněním
v ruce
*
je R. O. A. (ruská osvobozovací armáda).
Tyto zásady a stěžejní myšlenky, které jsou duchovním a ná
Musíme mít stále na zřeteli tyto myšlenky: Bolševismus
může býti povalen jen ozbrojeným bojem. A to nechť již občan
zorovým podkladem protibolševického boje východních národů,
skou válkou po starém způsobu anebo novými formami boje, ale dokazují naprosto jednoznačně, že se zde nejedná o nějaké ná
mezdní žoldnéře anebo jen o nějaké větší hnutí partyzánské
rozhodně to musí býti boj se zbraní v ruce.
Musíme se učit rozlišovat mezi vlastí a představenými. Naše Ruské osvobozenecké hnutí právě touto svou širokou a obsáh
lou ideologickou základnou dokazuje, že se zde jedná o vý
odřeknutí
_
se Stalina a bolševismu není odřeknutím se národa
a vlasti, ale právě naopak je nejsilnějším naším přiznáním se znamné dějinné hnutí, které má své vlastni, ideově zdůvodněné
cíle celonárodního významu.
národu
vlasti. Boj bude rozhodnut nenávistí celého rus
Je nejen příznačné a pro každého, kdo sleduje historické
kého národa proti bolševismu a touhou ruského národa po nové
dění naší doby, také zcela přirozené, že tyto ideje ruského a vů
načionální ideji. Avšak možnost zahájení tohoto boje se zřete
bec východního nacionalismu vycházejí z ideologické základny
lem k NKVD vyžaduje, aby první úder byl veden zvenčí.
nacionálního socialismu. Odpovídají nacionálnímu socialismu ne
Další boj se "ovšem rozhodne uvnitř, neboť ani obsazení so
jen ve své podstatě, ale i v některých podrobnostech. Přesto
větské země až po Vladivostok by nemohlo zničit v Rusku bol
však
nejsou ani zdaleka jen nějakou jeho .napodobeninou, ale
ševismus. kdyby náron sám si tohoto zničení nepřál.
bdpovídají mentalitě ruského a východního člověka. A v tom
Do R. O. A., této pospolitosti nadšených bojovníků proti bol
.
je právě dějinná síla ideologické základny ruského osvobozo
ševismu a pro nový řád naší vlasti může vstoupit každý, kdo
vacího hnutí. Je to však také neklamný důkaz, jak se pod vli
vnitřně, t. j. svým smýšlením náleží
našemu osvobozeneckému
hnutí. Příslušníci všech národních kmenů, emigranti, bývalí bol
vem nacionálního socialismu probouzí Evropa i ve svých vý
chodních dálavách, a to vnitřně a způsobem přirozeným a zcela
ševici — všichni jsou vítáni. A to i bývalí příslušníci bolše
organickým,
vické strany! Neboť nepociťujeme nenávisti, ani nepomýšlíme
A právě tato skutečnost je nejen novým důkazem obrodaé
na pomstu proti svým národním bratřím.
nacionálního socialismu, ale ie také zárukou, že nřes vše
síly
Až bude boj jednou v prvních hrubých obrysech rozhodnut,
chny nesnáze a zvraty nový řád musí konečně zvítězit.
pak budeme moci přistoupit
vybudování nového ýádu. Zá
Jindřich Bartoš
kladním vodítkem nám při tom bude poznatek, že rozhodujícím

PtttmnostLRooseveltův

první

žurnalista

o bolševicích

O tom, co je to bdlševismus,
bylo již, tolik psáno, že litera
tura, zabývající
thematem,
by vyplnila
ohromnou
se tímto
knihovnu.
Skoro se někdy zdá, že je škoda té energie, která
experimentů,
různých
prováděných
byla věnována
rozborům
bolševickými
vládci s ruským lidem. Není tomu tak. Ti, co se
theorií a bolševické praxe, stejně
zabývali studiem bolševických
prokázali
jako ti, kteří líčili vlastni zkušenosti
s bolševismem,
značnou službu lidství. Varovali před zlem. ßikal-li
Lenin, že
náboženství
jest opiem národů, lze říci o bolševismu, že je opiem
chudáků a lidí lehkověrných.
Uspi je nakrátko
nadějí na lepší
život a když se probudí ze'svého
opojeni, poznají, že ztratili
i to málo, co měli. Dosavadní zkušenosti s bolševismem
ukázaly,
že je to jed, který, kdyby se ještě více rozšířil, otrávil by celou
lidskou společnost.
tomuto názoru musí přijití každý, kdo se
třeba jen poněkud seznámí s výsledky
bolševické
činnosti. Za
této války, v níž bok po boku s bolševiky,
bojují proti Říši a
Evropě Angličané a Američané,
jsouce postrkováni
mezinárodjiím Židovstvem,
vyskytuji se i u nás Rdě, kteří toto spojenectví
považují omylem za důkaz, že bolševismus
lepšímu.
se mění
Nevěří tomu. co o něm bylo tisíckrát řečeno lidmi vysoce váže
Různí sovětofiloyé.
nými a plně důvěryhodnými.
af už’ se jimi
důvodů, našli s pohodlný důvod. Prohlašují
stali z jakýchkoliv
každý poctivý posudek, vyznívající
proti bolševismu,
za výsle
dek německé protisovětské
propagandy.
Je to od nich hrozný
omyl, ale nevěřící Tomáše je těžko přesvědčovati.
Je to ovšem paradoxní,
když
nás jistí lidé chválí bolše
vismus, aniž by
této chvále měli nějakého
podkladu,
zatím
»spojenců«
boslední
vyskytuji
hlasy, vyznívající
době
co u
se v
proti bolševismu.
A přece na přiklad
v USA by mohli miti
vzhledem ke svému spojenectví
s bolševiky dosti důvodů
za
stírání
pravé tváře
bolševismu.
Je však zajímavé,
že proti
bolševismu
píší i lidé, jsoucí velmi blízko Bílému domu a sa
motnému Rooseveltovi.
Co říci tomu, když nedávno se pustil do
bolševismu
reportérů,
sám král amerických
první Rooseveltův
žurnalista
Knickerbocker,
známý řadou svých knih, z nichž ně
které vyšly svého času i v Evropě. Tento muž, známý odedávna
jako veliký nepřítel Německa, jenž nemůže hýti viněn z toho,
že by psal pro německou propagandu,
napsal nedávno ďo new
yorského
listu »Nevy York Evening Post« dlouhý článek, plný
bolšeVických
sžíravé kritiky
method a poměrů v Sovětské unii.
Třeba uvážili, že Knickerbocker
zná dobře Evropu a zná také
SSSR. Žil delší dobu v Moskvě a jako důvěrník
Bílého domu
procestoval
Sovětskou unii od Murmanka
Tflisu a od Moskvy
až
Vladivostoku.
Mluvil s ruskými mužíky, i s komisaři a růz
nými' proletáři,
liplal interview
se Stalinovou matkou a pohybo
val se ve všech sovětských
kruzích. Mohl si proto'udělat
ne
představu
skreslenou
o poměrech, vládnoucích
v Rusku za bol
režimu.
ševického
A co říká tento první americký
žurnalista
není nic pěkného.
Poslyšme,
jak Knickerbocker
o bolševismu,
líčí své zkušenosti ze Sovětů:
Říká hned v úvodu svého článku, že »není žádným potěše
ním odkrývali vady mocnosti, která stojí v boji proti Německu,
největšímu
nepříteli USA, statečně se bije a prolévá více krve
než všichni ostatní odpůrci Německa dohromady«.
Za základní
slabost Sovětské
unie a kořen všech nejasností
považuje
sku
tečnost,
že boišévici
věří v zásadu, že účel světí prostřeďky, a podle toho zařizují své politické jednání. A tento jejich
.Základní názor vede podle j.eho názoru
použiti teroru jako
hlavní zbraně v boji o socialismus
a naopak terorem opět zří
zení socialismu znemožňují.
Praví doslovně: »Trvalý tlak teroru
Produkce
soustřeďuje
na masy tyto ohlušuje.
se na válečný
materiál
výroba
spotřebních
statků nestoupne nikdy nad exi
a
stenční minimum. Sovětská unie je trvale ochuzovaným
státem.
Obyvatelstvo
je ve svém celku bezútešné
chudé a žije ve stá
lém strachu. Sovětští občané jsou určitě nejnešíastnějšími
200
miliony lidí, kteří kdy žili pod nějakým
Žijí v ne
praporem.
konečných
řadách baráků a čtvrtích bídy, které pokrývají šesti
Černému moři a od Ochotnu zeměkoule od Ledového moře
Východníma
ského moře
moři. Představte
si toto ohromné
území s jeho obrovským
počtem obyvatel a přemýšlejte
jednou
druhému nenajdete
jedinou
o tom. že od jednoho konce země
domácnost
(nehledě
vysokým sovětským
úředníkům
a málo
umělcům, žurnalistům
třídám, jež re
a jiným privilegovaným
presentují
dohromady
jen pár tisíc z těch 200 milionů lidí), kde
by se lidé stravovali,
šatili, měli nábytek a různá pohodlí, jako
má každá dělnická rodina ve Spojených státech.«
V dalším popisuje Knickerbocker
svůj pobyt v Moskvě, za
něhož se zvláště zajímal
dělníků moskev
o životní standard
ských továren a ťo těch nejlepších
továren, v nichž hmotné po
měry dělníků jsou mnohem lepší než dělníků
to
v ostatních
várnách
Sovětské unie. Podotýká,
že řadu měsíců před tím se
zabýval studiem životního standardu
dělnických rodin v malých
kapitalistických
státech a dochází
tomuto závěru:
»Kapitali
stické státy, které srovnácám
neiohudším
se Sověty, patři
státům světa; ty všechny za světové války mnohem více zku
sily než Rusko ve svém celku, a svoji národní existenci musily
vytvořiti
z ničeho, bez kapitálu
a bez úvěru. Vzdor tomu žil
průměrný
dělník ve Finsku, Estonsku. Lotyšsku a Litevšku
při
neimenším o 100 procent lépe nežli nejlépe placený dělník v So
větské unii.«
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V neméně bezútěšných
barvách líčí Knickerbocker
život So
větského
lidu na venkově.
Praví mimo jiné: »Sedláci žiji na
kolchozech
velikou
většinou
takových
poměrech,
že
v
jejích
úroveň je hluboko pód úrovní všech větších skupin bílého ple
zemědělce je ve svých hlavních
mene. Život sovětského
rysech
životem nevolníka.
Jeho poměr ke kolchozu je poměrem nevol
níka
svému pánu. Za časů cara mohl pán svého nevolníka
trestati. Dnes může býti sovětský nevolník trestán NKVD a to
bez vyšetřování.
Zatím co velkostatkáři
za cara neměli práva
připravovati
své nevolníky
o život, má NKVD právo nad. živo
tem a smrtí nejen každého kolchozníka,
ale yůbec každého člo
věka V Sovětské
unii vůbec. Carská »ochranka«
vypadá dnes
vzhledem ke zkušenostem
ustav
s GPU jako nějaký dobročinný
Rusů. Stalin, vrchní pán celé společnosti,
pro dobro zaostalých
byl sám pětkrát v rukou mužů carské ochranky,
které později
Nepřehání
když se řekne, že ani
I nechal popraěiti.
se nikterak,
jeden vedoucí bolševik by nezůstal
živ, kdyby bývalá carská
»ochranka«
pracovala
podlje směrnic, které má dnešní sovětská
policie.«
pronásledování
»třídních nepřátel«
O bolševickém
vyjadřuje
takto: »V Sovětské unii platí především zásada,
se Knickerbocker
že je třeba nenávidět
a vraždit, a tím cistiti zemi od třídních
vůči socialistickému
stojících nepřátelsky
nepřátel,
světu, aby
bylo možno zajistiti šťastný život. Proletariát
a mužíci nenávidí
učení cara, šlechtu, bankéře,
na základě tohoto komunistického
továrny, inženýry, techniky,
učitele, lékaře, podnikatele,
advo
káty, kněžstvo a policii, tedy každého, kdo zaujímá nějaké mi
mořádné postavení.
Potřebují
takových deset roků. aby všechny
tyto lidi odpravili
a potom zase začnou nenáviděti
a zabíjeti
lépe situované mužiky.« Na vysvětlenou
tomu dodává Knicker
bocker: »Byl jsem v Moskvě v době, kdy poslední oběti první
skupiny byly vyřízeny. Hned' potom se začlo s pronásledováním
bolševiků
nepřátelé
druhé skupiny
a kdvž poslední zjistitelní
stepích — ptali
zmizeli buď ve sklepích GPU nebo v sibiřských
třídních
Moskvě,
pronásledovatelé
jsme se v
ne
co budou dělat
když"' nakonec
»tříd«
přátel,
poslední
budou
z nenáviděných
odstraněni.
To nebyl žádný vtip. Bolševici musejí stále miti ně
ně
je pro ně nepostradatelný
koho, koho by mohli nenáviděti,
nenávisti
jaký objekt
a proto, když jej zničí, musí si najiti
nový.«
ob
A tyto nové oběti najde bolševismus' v nově zabíraných
tomu dodat bez další noznámky.
lastech Evropy — mohlo by se
Rudolf Hudec
Rus

a Čech

—

dva

neslučitelné

světy

Když Karel Havlíček jel (1843) do Ruska, byl ochoten tam
barvách.
Jako student navidět všechno jen v nejkrásnějších
»Slávy dcery« a ve styku
panslavismus
ssál do sebe Kollárův
se 'Šafaříkem
a jinými slavisfy českými utvrdil se v tom, že
země Čechů. Hned když do Moskvy
Rusko je jakoby mateřská
přijel, píše z ní nadšeně . V. Zapoví: »Já se do yšeho toho a do
ruského národa tak zamiloval, že budu dlouhý čas všechno nad
abych mohl holou,
míru chválit, než se tak dalece vzpamatuji,
Avšak i Vy byste se mnou byl
pravdu povědíti bez ukrášení.
jednoho mínění, neboť lomu, kdo se 'jenom pořád díval na naše
prozaická města, která zasluhují
jenom název německý »Wohnmaschinen«, kde jeden dům iako druhý, pouhá zeď, okno, dveře
tomu jest ruské město pr„vý ráj, zde má
a trouba dešťová:
for
skoro každý domek svou zvláštní a krásnou architekturskou
mu, a což Moskva! Kdyby bylo možná rozsynat ji »kamennou
matičku« po celé Evropě': ještě by se z ní dostalo každému městu
několik krásnýeh stavení.«
'
realista
je plnokrevný
Evropan
Ale Havlíček
a
a bystrý
ostře narážejí na
zkušenosti
brzy jeho povaha i jeho dosavadní
povahu Rusů a jejich východní styl života a když pak se po
Cítí,
roce Havlíček vrací domů, je už zcela Ruskem rozčarován.
že mezi Čechy a Rusy je propast daleko větší, než je mezi Čechy a
že Češi
Němci, nebo mezi Slováky a Maďary. Je přesvědčen,
kdyby bylo možno
by nejlépe vystřízlivěli
ze svého rusofilství,
je poslat na nějaký čas do Moskvy. V roce 1846, t. j. dva roky
po návratu, píše svůj pověstný článek do Včely, ve kterém pro
hlašuje, že Poláci stejně jako Rusové jsou Čechům cizejší než
Němci a že se považuje za Čecha, ale ne za Slovana.
však hlavně do
Svoje Zkušenosti
z Ruska uložil Havlíček
německá
znamenitá
vytýká
svých dopisů přátelům
a právem
Reich v Praze:
vycházející
nakladatelství
Volk
und
revue,
v
»Deutsche Volksforschung
in Böhmen und Mähren« (č. 6), že ani
zasloužené
Češi, ani Němci nevěnovali
dosud těmto dopisům
pozornosti.
do rodiny universit
Havlíček jel do Ruska jako vychovatel
Ševyreva
ního profesora
a
v Moskvě. Ševyrev byl ^panslavista
když se dověděl, že Havlíček po návratu zúčtoval s rusofilským
Čechů, napsal o něm ošklivý dopis Pogodinovi,
romantismem
Ševyrev
obviňuje
Hav
aby jej sdělil Šafaříkovi
a Hankovi.
rodlíčka, že ač prý chtěl, aby jeho synu byla vštípena láska
dětmi
nvm_p!emenům.
on Jen svým drsným, hrubým jednáním s
ale
syn
nevzbudiU
Slovanům u jeho
lásku
a chovance nejen
ještě je od ní odvrátil. Havlíček prý sel nenávist mezi synem
že ani žena, ani on ho nemilují
jemuž namlouval,
a svěřencem,
synu prý vya tím budil u něho místo lásky zášť. Ševyrevovu
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Přítomnosti
kládal, že kněit u nich má daleko větší platnost než vlastni otec
byly jen na kupce
a syn. Hry jeho s dětmi
a vojáky;
obchod a hmotná sila, to byly dvě idey, které rozvíjel. Slovo:
od něho užívané. Proto považuje
ty lžeš, bylo slovo nejčastěji
Ševyrev
pobyt 22ieiélm Havlíčka
v domě přímo
za neštěstí.
ale nyní slyší, že Havlíček
O lom všem nechtěl se zmiňovat,
pracuje proti Rusku a jeho národu a proto považuje za povin
nost odhalit pravou jeho povahu jako člověka. Zlým jazykem
vynikal už v Rusku; po celou tu dobu jeho pobytu Se vy re v ne
slyšel, že by se byl aspoň o nějakém spisovateli českém a učen
Universitě
pražské se jen
ci vyjádřil
s vážností a pochvalou.
smál a ze života studentského
nevypravoval
o ničem, než o sa
zaměstnání
Jeho nejmilejší
bylo v Rusku jen
mých rvačkách.
střílení a honba na vlky. A tento člověk tupí prý nyní ruský ná
Člověk,
který tam neměl snahy poznat ruského národa ani
rod.
ačkoliv žil na vesnici,
bytí, ani v historii;
v jeho současném
selského bytí ne
s ruským lidem ani nemluvil a ve zvláštnosti
navštěvovat
vnikl ...! V Moskvě samé měl prý sice příležitost
avšak na jeho přednášce,
přednášky,
pokud ví, byl jen jednou.
Měl
Lekcí Bodjanského
a Pohodí nových vůbec nenavštěvoval.
ale nevypůjčoval
si z ní ani letopi
po ruce bohatou knihovnu,
sů, ani knih starších spisovatelů,
ani historie Karamzinovy
a byl
spokojen jediným Gogolem. A toho ještě chápal jednostranně,
vůbec
ná
všímaje si u něho pouze komické stránky, neboť měl
klonnost ke všemu všednímu. Havlíček proto nemá práva mluani národní. »Slyšel jsem«
yiti o Rusku ani po stránce literární,
— dodává Ševyrev — »že se nazývá Čechem a že se zříká názvu
Znám ho osobně a rád
Slovana. Jedno je prý opak druhého.
bych ho vyškrtl
jak z listiny Čechů, tak z listiny Slovanů;
Dixi — a vše co jsem řekl, potvrzuji
svým čestným jménem.«
Přes to, co napsal Ševyrev, národ Havlíčka z listiny Čechů
nýbrž naopak zapsal si jej hluboko do srdcí jako
nevymazal,
Čechů a národních
mučedníků.
Havlíček
jednoho z nejryzejších
patrně nic nevěděl, neboť by se byl
o tomto dopisu Ševyrevově
Jistě skvěle obhájil. Ostatně jeho obhajobu
možno sestavit již
>
z jeho dopisů a z jiných pamětí.
Předně,
pokud jde o jeho osvědčení
se jako vychovatele.
Ševyrev měl za manželku
Golicynů
princeznu
z rodu
a jeho
dům měl všechny rysy domu ruské vysoké šlechty. Havlíček byl
původu malého a se zvyky střídmého
nezkaženého
národa
a
řemeslníků
a sedláků. Jak se ruská vysoká šlechta Havlíčkovi
tdmu si přijevila, o tom praví v dopise K. V. Zapoví: ...K
myslete nemravnost
summae classis, která ve vyšším obecenkterou^
stě ruském panuje a která Vám posud byla neznáma,
byste se musel naučit zde znáti! Věřte mi, nemáme jim co zá
vidět! Vyšší stav má býti květ nižšího, ale zde jest vyšší stav
špína, nižšího!.
vyvrhel,
Posud jest to, co se ve světě jako
..
hráčů,
žroutů,
ukrutníků
jenom
hromada
Rus ukazuje,
a
íků.« Paní Ševyrevová
často příliš
dávala asi Havlíčkovi
kur...
najevo jeho podřízené postavení. A docházelo jistě ke konfliktům,
Havlíček
uštědřil
políček svému vyjako když demokratický
chovanci, který zpolíčkoval služebného.
To bylo ovšem něco ne
neboť ruská princátka
slýchaného,
a děti šlechticů nesměly být
nikdy trestány!
Ševyrev
poznat
že se Havlíček
si stěžuje,
dost nesnažil
Rusko a dokladem
toho mu bylo, že byl jen jednou ná jeho
Ševyrev byl panslavista,
přednášce.
který zacházel do výstřed
nosti. Tak si dal ušít ruský kostým s rubáškou
a v něm chodil
Jeho přednášky
se staly jednu dobu módou u vy
na přednášky.
hraného obecenstva
moskevského
a Ševyrev dovedl vybrat z li
teratury
takova míšta, která toto obecenstvo
nenudila. Bělinský
Pověsti o lekcích Ševyresám o jeho přednáškách
napsal:
..
.
vových, o furoru, který prý způsobil mezi jadrným
moskev
ským obecenstvem,
tleskání rukou, kterým jeho slova byla pře
rývána, mne v údiv neuvedla. Naše obecenstvo, toť »měščanin vo
Stačí, když je pustíme do krásně osvětleného
dvorjanstvě«.
sálu
že chlaj»a pustili v panské komnaty,
bude
a ono z vděčnosti,
vším spokojeno!«.
Když takto soudil Bělinský, jak asi komicky
teprve to vše působilo na našeho rozeného satirika. Kromě toho
se mu to ruské slovanství najednou objevilo z docela jiné strán
ky. Píše Zapoví:
Zdě ale žádný nemiluje
svou vlast, aspoň
žádný literátor, vyjímaje snad několik. Myslím totiž podle svého
'sprostého rozumu, že milovati vlast jest dávat! za ni své peníze,
že
práci, štěsti, čest atd., ne pak žvatlat pořád a vytrubovat,
je
je doma všechno lépe než jinde, že jsú, všichni národové
veřejně v novi
nom nic proti svaté Rusi; že je lepší prodávat
nách zároveň psy, kuchaře, koně, sloužící a tyrolské býky než
být údem lidské společnosti
atd. O slovanství
ani nemluvím,
mnoho křiku, málo vlny, kdyby nebylo Bodjanského,
dávno bych
již na to dbal, vyklidit se s takovou radostí a chutí do Rakús

Neráčte zapomínat,
s jakú jsem letěl z Brodu do Radziwilova.
že tato naše veliká ruská říše hraničí s Kytajem
a že podlé
múdrého
zřízení božího není na tomto světě žádný skok, ale
všude hezky zvolna přechody oči kaše
oceli, od blechy
slo
Lessingovi atd., atd., atd. A jelikož
nu, od Michla až
v Ky...
jiné
taji panuje až dosud veliká apathie, dřevěnost,
Múpost a
cnosti, tedy i nejinače tento netento atd.«
rozčilovalo
Havlíčka
také, jak velkopansky
se
a sobecky
choval »velký bratr« Rus
ostatním Slovanům.
Když Havlíček
při obědě vysloví před Ševyrevem
názor, že by Poláci mohli
být šťastnější
než ve skutečnosti
jsou, Ševyrev »přirozeně«
to
považoval za hloupost a nezkušenost,
neboť v tom právem viděl
kritiku ruské politiky. Ani sám Bodjanský,
který se nejvíc za
býval českou literaturou
Jeho velkoa historií, jej neuspokojil.
ruské sobectví charakterisuje
Havlíček v dopise
Zapoví vtip
ně takto: »Přál bych Vám slyšet Bodjanského
přednášet
českou
historii...
ještě jsem nikdy neslyšel veřejně cx katedra chválit
Husa jako zde. Rusové již používají slovanství lépe než my, my
jsme ho vymyslili a sušíme hubu. Oni zde ale, ačkoliv mu ještě
již ho výborně
podojili:
ani nerozumějí,
tak ku př. berou s
hrdostí a radostí podíl na celé naší historii, perou tím Němce
do očí, že Slované, (totiž my chudáci Čecháčci) vymysleli refor
maci dříve než Němci a mluví o tom, jako by to byli první oni
bývali, an zatím tenkráte
ještě žaludy žrali. Podobně se chlubí,
že Slované (totiž zase my chudáčci Čecháčkové) měli dříve kon
stituci než Němci, an zatím právě v tu dobu české konstituce car
pro vyraženi pouštěl z Kremlu medvědy a tak vidíte, jak má je
než na sva
den rožeň a druhý pečeni. Není většího d^astounstva
té Rusi. Dejte pozor, že se ještě jednou, az budou zase revoluce
máme
v módě, začnou Rusové chlubit: My Slované (již-Poláci)
revoluci. Uvidíte, nos na to vsadím. My ubo
velkou náklonnost
Češi,
konstituci,
zí
kteří jsme s bolestí stavěli svou reformaci a
kteří jsme za ně -toiik trpěli, nesmíme se ani zmínit o nich, tím
méně pochlubit a páni Rusové, kteří nyní maltu podávají, ml’i.’í
o tom, jako by to stavč lio ni . .. Aby jenom Kollár mohl přijet do
tomu Slovanstvu
Rus místo mne. Oh by si zoufal za to, čím sám
domáhal. Vám, kteří jste znali mé smýšlení než jsem odjel přes
hranice, musí býti jaksi divně okolo duše, když slyšíte zpívat
Čechům
děz jiného tónu. Jen přijeďte sem! A kdo chce
útrat
své
latidobrodiní,
ať jc posílá
y^ d o
na
Moskvy!«
chtěli uvádět, v čem všem se
Nebralo by konce, kdybychom
popisů,
Havlíček
na Rusi zklamal, áč, jak vidět z pozdějších
idealisozůstalo v něm ještě dlouho mnoho ze slavjanofilského
jak ruská
vání ruské skutečnosti.
Pro nás Čechy je zajímavé,
Po Hav
skutečnost působila na Čecha odpudivě a nestravitelně.
zkušenosti
líčkovi byü> sta a sta s podobnou
a každý z nich
Havlíčkův
bídu, která na mne v
výrok: ...budu
podepisoval
čeká, trpělivě a vesele snášet. — Tak
Praze jistě a nepochybně
poschodí s 500 ročního
raději
žil
ní
5.
zdá,
že
bych
v
v
se mi
příjmu než být císařem vší Rasíji!« (Zapoví 18í4.)
Naši noví Kollárové řeknou ovšem, že dnes jsou poměry na
Rusi docela jiné. Ano, jsou jiné, ale také Čechové jsou už zase
jiní. Jestliže za Havlíčka se Čech cítil v Rusi cizi právě proto,
dnes by se cítil v Rusi
Evropanem,
že byl stopročentním
ještě cizejší. My jsme mezitím se v evropské podstatě utvrdili,
svoje evropské ctnosti, ať,jde
dovedli jsme vyvinout znamenitě
o návyk na svobodnou práci, jenž
o individualitu,'
o iniciativu,
naše zemědělství
pokroku
znamenitému
přivedl
a naše ře
naší vědu
i naši samosprávu,
mesla, naše podniky průmyslové
Vždyť připamaA toto především!
a naše národní sebevědomí.
naše je tak
ještě národnost
tujme si jen, že v době Havlíčka
sám je jednou ochoten češtinu za
že Jungmann
v plenkách,
měnit za ruštinu a po druhé za polštinu, tak mu čeština ješič
připadá nerozvitou
a bez možností vývoje. Dnes máme ze své
dokonalý. Ale
řeči skvělý a hrdý nástroj, po všech stránkách
bychom narazili
ryze evropskými
se všemi těmito vlastnostmi
Jak bychom
dnes v Rusku, zrovna tak jako za doby Havlíčkovy.
toužili vrátit se nazpět a bydlet raději v bídě v Čechách než
sovětský
kdyby vůbec jaký blahobyt
blahobytu,
v sovětském
kdy byl a mohl být! Jak rádi bychom žili svou prostou českou
než být i »rudým císařem Rasije!« Ovšem bylo by už
skutečností
pozdě. Nad Havlíčkem je třeba ještě dnes se důkladně zamyslit!
samoděrtoť stará šeď nevolnického
Sovětská šeď kolektivisace,
žaví, a Čech nemůže se v ní cítit jinak než nešťasten, pokud v
Nepřáli bychom národu probu
riěln zůstává špetka evropanství.
zení, které prožil Havlíček, jenž ovšem mohl prach Ruska skle
pat se své obuvi, kdykoli se mu zachtělo. Měl by však národ
úniku, kdyby jej potkalo neštěstí a připadl pod Sověty a v krát
-evku vše evropské se v něm s plnou silou provalilo"
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Ústředí: PRAHA VII, Bělského třída 469
Telefon 74102-74107
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Praha

VII, Letenské

nám., tel. pokl. 774-19.

Denně v 15 a 19 hod.
velký, každý měsíc
nový

ovýprogram
nejlepších
světových
atrakcí
PŘEDPRODEJE:Lindtova pasáž. Václavské tu4,
lei. 222-94 a u pokladen cirkusu, tel. 774-19,
od 9 hodin nepřetržitě.
SPOJENÍ: (přímé trati) 2, 8, 11, 18, z přestupních
tratí: 3, 7, 14, 17, 22, 23.

