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Zklamaní dl^ivlira^e

Tyr dyž rumunský král MicMî to proti Ríši
. sjednal s Moskvoupříměří a5p6jenectví, mnohé
české demokraty to hřálo. Zdálo se jim, že Sovětský
svaz přece jen připustí utvořeni sanitního kordonu
států a státečků v pásmu od Baltu až po Jadran, stá
tů a státečků, které by si zachovály své politickézří
zení z dobpřed rokem 1938.Kde byla republika s pre
sidentem, kde bylo království s králem nebo bez krá
le, to by zůstalo, s tím malým rozdílem,že toto pásmo
států a státečků by připustilo doma činnost komunis
tických stran a že by jejich zástupce po případě při
jalo do svých vlád. Dále by tyto státy a státečky se
Sovětským svazem sjednaly věčné přátelství a dlou
hodobé spojenecké a hospodářské smlouvy. Na ně
jakém tom opěrném bodu pro sovětské letectvo a
pozemní jednotky by při tom na území těchto států
a státečků nezáleželo.Host do domu, Bůh do domu.

V prvních dnech, kdy Rumunsko, Bulharsko a
Finsko kapitulovaly, opravdu se zdálo, že Moskva
bude velkorysá a že ve východní části střední Evro
py postaví zlatý most, na němž by si podaly ruce
bolševismuss levou demokracií. Slo však jen o zdání.
Vyhlášení války povolnémuBulharsku, ťo byla rána
palicí do důvěřivých demokratických čel. Všude na
stalo v těchto kruzích vystřízlivění. Všechny tři stá
ty, jež vzdaly boj, jsou nyní postupně obsazoványso
větskými vojsky, s nimiž se po celém území rozpro
stírá hustá síť odboček sovětské GPU. Všude zatý
kání nejen vedoucích osobností protibolševických,
nýbrž také těch vůdčích činitelů, kteří seděli na dvou
židlícha kteří byli současně na námluvách v Moskvě
a v Londýně.Ve všech třech zemích zastavuje se na
ráz válečný průmysl, poněvadž jeho pracovní síly
jsou po tisících odváženyna sovětskéválečnépodniky
na Urale a v Asii. Totéž je se strojovým zařízením.
V činnosti zůstávají pouze zařízení na dobývání vá
lečně důležitých surovin. V chodu jsou pronikavá a
bezohlednáopatření na likvidaci středních vrstev, je
jichž příslušníkům jsou zabavovány byty, zásobyšat
stva, potravin a všeho,co sloužípohodlí.Obyvatelstvo
těchto tří států musí rychle dostat jednotnou tvář
tažného zvířete s nepatrnými potřebami a s velikým
pracovním výkonem.

Už se nemluví o obou králích, rumunském a bul
harském. Ani se neví, kde se zdržují. Několikerou
rekonstrukcí vlád se hledí připravit volby,po kterých
nakonec musí dojít vyhlášenínových tří sovětských
republik pomocíprostředků, které se osvědčilyv ro
ce 1940v pobaltských státech. V Rumunsku, Bulhar
sku a Finsku budou bolševici postupovat mnohem
ostřeji než před čtyřmi lety v pobaltských státech,
poněvadž tam poznali, že na místní inteligenci není
spolehnutí, jakmile se blíží ze zahraničí nebezpečí.
Tehdy šlo o příchod Němců v roce 1941, které inte
ligence pobaltská, pokud zůstala na živu, vítala jako

fg osvoboditele.NecotakovéhosenesmiI60<4.*CSJ T..w ^ „ ,/
opakovat. —Proti střední vrstvě v nově získaném území rozhodla

se GPU postupovat se stejndu přísností, jako kdysi
doma, za dob tak zvaného válečného komunismu.
Pro Stalina konec druhé světové války znamená pří
pravu na tu třetí s demokraty a kapitalisty. Stalin
zlikvidoval,když to uznal za nutné, i zasloužilékomu
nisty a staré spolupracovníkyLenina, kterým zajisté
nikdy nenapadlo, že by mohli zhynout bolševickouru
kou. Proč by se dělaly štráchy s demokraty, pošilhá
vajícími na západ do nóbl Anglie a do zlatém přecpa
né Ameriky?

Nejlepším příkladem, jak Moskva míní zachová
vat smlouvy, sjednané s „demokratickými vládami"
v emigraci, je poslední „vládní“ kříse v českém Lon
dýně. Přes noc musil tam odstoupit „ministr národní
obrany“ generál Ingr. Byl přímo vykopnut z politiky
a nadále zaměstnán jen' jako vojenský odborník, co
by vrchní velitel, který však nemá co mluvit do ope
rací na Slovensku, kde byl velitelem jmenován ge
nerál Viest, Slovák. Povstání připravivší generál Cat-
loš zmizel náhle v propadlišti.

Vysvětlenímůžebýt toto: Jakmile sovětská vojska
se přiblížila Dukelskému průsmyku, z Londýna a za
souhlasu Moskvy dán povel povstání. Část sloven
ského vojska, vedená Čatlošem,se hlásila Londýnu,

Benešovi.Byli při tom ochotni přijmout pomoc so
větskou, ale od bolševiků si nechtěli nechat do vnitř
ních věcí mluvit. Chtěli být rovnoprávnými spojenci
na základě moskevské smlouvy spojenecké, kterou
sjednal Beneš, a na základě vojenské válečné dohody,
kterou v Moskvě podepsal Ingr. Moskva však nepo
slala slovenskýmpovstalcůmpomocnésbory a zbra
ně, nýbrž především spoustu komisařů, agitátorů,
všechny slovenskékomunisty, kteří začali ihned pra
covat proti „demokratickým Čechoslovákům“. Pro-:
volali Slovenskou sovětskou republiku. Začali tvořit
samostatné rudé gardy, které prováděly zatýkání, po
pravy á vůbec nedbaly rozkázů ČechoslovákaČatloše
a jeho zatímního politickéhovedení,které bylo schvá
leno Londýnem. Poněvadž Čatloš z Ingrova rozkazu
ostře zakročil tu a tam proti sběři, která si říkala
rudá garda, Moskva se ihned ozvala. Vyslala těmto
slovenskýmrudým gardistám posily, nařídila zatčení
Čatloše a v Londýně si vyžádala okamžité odstoupení
Ingra z politické arény. Velení na Slovenskubylo na
oko svěřeno SlovákoviViestovi,poněvadžMoskvěne
jde o vytvoření versailleskéhoČeskoslovenska,nýbrž
o zřízení Sovětské slovenské republiky, v níž se jed
nou provždy súčtuje s demokratickou čechoslováckou
minulostí. Beneš se zalekl. Ingra propustil a Moskvě
ponechalvolnouruku na Slovensku.Ingr odešelrych
leji než Sosnkowski, který měl s Moskvou konflikt
kvůli varšavským povstalcům. Na středním Sloven
sku, kde se povstalci ještě drží, nejsou pronásledováni
pouze stoupenciTisoví a stoupenci spolupráces Něm
ci, nýbrž také příliš okázalí „Čechoslováci“,kteří se
odvažují dovolávat se litery moskevské smlouvy.
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listopadu co by slavný vítěz nad Říší a nenáviděným na
cismem.

Ve východní Evropě jsme také přišli o značné pros
tory. Zde bolševici kombinovali vojenské operace s po
litickou^podkopnou prací. V uplynulém čtvrtletí odtlačili
německý střed fronty od horního Dněpru (Vitebsk) až na
střední Vislu (Varšava). Obě křídla východní fronty, jež.
obstarávali naši spojenci Finové a Rumuni, prolomili bol
ševici politickou intrikou. Před sovětskou letní ofensivou
východnífronta se táhla od Rybářskéhopoloostrovanad po
lárním kruhem až po ústí Dněpru. Měřila zhruba 3500km.
Z toho připadalo na finskou frontu 1200km. Po kapitulaci
Finska severní německáhorská armáda se stahuje z Finska
do Norska na frontě asi 400 km široké, která se postupně
zkracuje. Poněvadž bolševicina základě podmínek tak zva
ného f}nsko-sovětskéhopříměří obsazují severní břeh Fin
ského zálivu,vznikla tak složitá situace pro německévelení
hlavně v Estonsku, kde nepřítel útočil se značnými silami
a pokoušelse mezi Rigou a Revalem německá vojska ob
klíčit. Všenasvědčuje tomu, že v této končině, kteroú jsme
drželi jen s ohledem na Finsko, přikročíme ke krácení
fronty,, která by se v budoucnu opírala severním křídlem
o ústí Dviny.

Poněkud složitější je naše situace na jižním křídle vý
chodní fronts^,které po kapitulaci Rumunska a_zradě Bul
harska od ústí Dněpru se posunuloaž k egejskémupobřeží.
Sovětskávojska stojína hranici evropskéhoTurecka.Fronta
jižního křídla na východěvede zhruba od Egejského moře
údolím Strumy přes Turn Severin, TemeJvár. Kluž, podél
jižní hranice Bukoviny,po hřebenu Karpat až po Dukelský
průsmyk. Od ústí Dviny až po ústí Strumy měří dnes vý
chodní fronta asi 2200,km. Jižní křídlo na Balkáně se pro
dloužilo.

.
Zatím co nepřítel se pokouší na severu zmocnit

se tnalých pobaltských států a vniknout do Východního
Pruska od východu a jihovýchodu,na jihu se snaží dostat

trati Soluň—Bělehrad,navázat spojení s bandami Tito-
Brože a odříznout Řecko. Fronta od Egejského moře po
Dukelský průsmyk je z valné části frontou horskou, na
které se dá organisovat dobře obrana. Všechny sovětské
pokusy o navázání spojení s povstalcina Slovensku ztros
kotaly.

Vedle nedotčenéhoúzemí Velkoněmeckéříše na západě \
má pro své manévrovánívrchní velitelstvíbranné moci část
Holandskaa část západní Francie u Burgundské brány. Na
severu Norsko s Dánskem. Na východě část Pobaltí, gene
rální gouvernementaž po Vislu, Slovensko,Maďarsko, úze
mí bývalé Jugoslavie, Albánii a Řecko, Na jihu severní
Itálii. Na tomto prostoru v rozměru 2,000.000km! žije 190
mihonů obyvatel.

Pod kontrolou anglo-americkouje dnes západní Evropa
s jižní a střední Itálií. Je to evropské území v rozměru
1,400.000km! s více-jaež100miliony obyvatel. V Africe se
zmocniliAnglo-Američanéfrancouzskýcha italských kolo
nií, jež měří 13,500.000km! a mají přes 55milionů obyvatel.
Na BlízkémVýchoděobsadili francouzskouSyrii s Libano
nem. Irák a dvě třetiny Iránu, což je opět území o 1,500.000
km*s 15milionyobyvatel:Tomu se již říká plnokrevnýim
perialismus.Před prvou světovouválkou vedle Anglie bylo
v Evropě ještě 5 velmocí (Německo, Rusko, Rakbúsko-
Uhersko,Franciea Italie). Po prvé světovéválce zůstalý jen
dvě velmoci (Francie a Italie)'. Po dvaceti letech přibyly

nim další dvě (Velkoněmeckáříše a Sovětský svaz). Už
v této válce anglo-americkápolitika odklidila dvě evropské
velmoci,Francii a Itálii. Chystá se zničit třetí-velmoc!Říši.
Po této válce, kdyby vše šlo podle nepřítele, měla by v
Evropě zůstat jediná velmoc, Sovětský svaz. a ten by měl
být zlikvidovánv třetí světové válce, aby americko-britský
kapitalismus se stal pánem celého světa.

Na DálnémVýchodějaponská strategie ztěžuje Američa
nům vybudování leteckých základen,z nichž by byl možný
dolet nad Japonské souostroví.Zde v prvé řadě přichází v
úvahu jihovýchodníčást čunkinské Číny,kde Japonci svým
postupem přinutili Američany vyklidit řadu velmi náklad
ně pořízenýchletišť a tak americké letectvo v těchto kon-
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činách odtlačili asi o 800 km jihozápadu.Kde ovšem je
časováa prostorovámez, na které Japonsko přijme rozhod
ný boj s americkým válečným loďstvem á americkým le
tectvem, to především závisí na skončení japonských tech
nických připrav. Japonské odvetné akce budou vedeny v
plném souladus operacemiv Evropě. Japonské velení musí
nakonec využít skutečnosti, že valná část pozemnichá le
teckých sil Anglo-Američanůje poutána v Evropě a že v
Evropě je také plně zaměstnán Sovětský svaz, s nímž pro
zatím Japonsko není ve válečném stavu. Spojené státy mo
hly zanechat své pacifické ofensivy proti Japonsku a ještě
větJí síly pozemní a leteckéjsoustředit proti Evropě. Ono
to však nešlose zřetelemna americkéveřejné mínění, které
v Japoncích vidí hlavního nepřítele, zatím co Židovstvoza
hlavního nepřítele pokládá Velkoněmeckouříši. Roosevelt
potřebuje proto,současněvojenskéúspěchy nejen v Evropě,
aby uspokojil Židy, nýbrž také v Pacifiku, aby uspokojil
plnokrevnéAmeričany.Tisíceamerickýchletadel, která má
Rooseveltna DálnémVýchodě,chybějímu dnes ovšemv po
hraniční bitvě na západ od Rýna. Chybějímu tu také divise,4
jež má v Pacifiku, v čunkinskéČíně, v Indii a v Austrálii.'
Vázán potřebami politickými Roosevelt nemůže zachová
vat základní zásadu operací na vnitřních liniích mezi At
lantikem a Pacifikem. Nemůže se spokojit přechodnou
obranou na Východě, aby soustředěnými silami se obořil
na Evropu. Tato nedůslednost strategická se záhy Roose
veltovi vymstí. Poskytl jí čas jak Velkoněmeckéříši tak
Japonsku, aby mohly podkopat jeho leteckou převahu.

Roosevelt zatlačován Stalinem do obrany

Politicky je situace pro Roosevelta ještě složitější.Na
Dálném Východě Japonsko kromě vlastního území stále
ještě ovládá 8,000.000km2se 450*miliony obyvatel Asie a
Zadní Indie. Japonsko podporuje indický odboj. Čankajšek
slábne a ustupuje jak před Japonci, tak před čínskýmiko
munisty. Bolševickéspojenectvímá"stále stinnější stránky,
čím válka déle trvá. Dlouhé války vždy posilují levicovou
orientaci v národech. Sovětský svaz nejenže přišel s veli
kými územnímipožadavky v Evropě (prostor až po čáru
Terst—Šumava—Štětin),nýbrž také s velikými nároky na
Blízkém Východě (Severní Irán, Černomořsképrůlivy, po
díl na naftových polícha na Suezskémprůplavu).

Když byl Sovětský svaz v úzkých, vyklidil před dvě
ma lety slavnostně čínský Východní Turkestan a odevzdal
jej Čankajškovi.Přibrzdil také činnost čínskýchbolševiků.
Stalin tehdy potřeboval jako sůl americké dodávky váleč
ného materiálu a potravin. Jakmile však dosáhl prvých
ofensivních úspěchů na evropské půdě. obsadil znovu Vý
chodní Turkestan a nutil Čankajška novým kompromi
sům š čínskýmikomunisty.

Roosevelt vojensky operuje ofensivně proti Evropě a
VýchodníAsii, ale politický je stále více a více zatlačován
do obrany svým spojencem Stalinem, jak v Evropě tak v
Asii a v Africe. Stalin nepřipouští na svém území vedle
strany komunistickéžádnou jinou politickou stranu demo
kratickou. Při tom si vynutil, že jak na území jeho spojen
ců, tak na území těmito spojenci dobytém musí být při
puštěna činnost komunistickéstrany, které nejde o žádnou
konsolidacipolitického života v oblastech demokracie, ný
brž o jeho další rozklad. Že bolševicinesmýšlejíi s levico
vými demokratickými elementy dobře i když jim tyto ve
všem vyhovují, ukazuje příklad ministra Christova v bul
harské vládě Bagrianově. která se rozešla s Velkoněméc-
kou říší a jednala se Spojenci o příměří. Christov před
zatčením spáchal tyto dny sebevraždu na turecké hranici.
Povedenému rumunskému králi Michalovinic nepomohlo,
že kapituloval před Sověty. Podle posledních zpráv požá
dal Anglii, aby mu umožnila odjezd do Londýna. Z,Ru
munska však Michal prozatím odcestovat nemůže. Čeká
na sovětské povolení překročení hranic. V Bulharsku byl
zatčen strýc mladého krále regent princ Cyril. Obě monar-*

chie budou potichu odklizeny a s nimi všechno politické
příslušenství, inteligence, hospodářské a finanční kruhy.
Tisk anglo-americký. aby nepodráždil vzácného spojence
Stalina, přechází tyto zjevy rozpačitým mlčením.

Nezachdvává-HRoosevelt zcela zásády operování navnitřních liniích ve strategii, v politice se jich, jak se zdá,
drží. Dokud potřebuje Stalinovy armády na Východě, aby
mu poutaly polovinuněmeckýchsil, do té doby si nechává
od komunistů všechno líbit. Vůči nim se spokojuje velmi
delikátní defensivou.Stalin ví, že se musí připravit na třetí
světovou válku. Proto pospíchánejen s bolševisacíobsaze-«
ných území ve střední Evropě, nýbrž také s bolševisacíevropského území, obsazenéhojeho spojenci. Stupňuje dále
bolševisacíČíny a Blízkého Orientu.

Do itéto války Anglie a Spojené státy neměly nikde
společnouhranici se Sovětským svazem.Britské panství v.Asii oddělovalood Sovětského svazu území Turecka. Irá
nu a Afganistanu. Spojené státy od Sovětského svazu dě
lila Behringova úžina. Nejprve vznikla společná hranice
britsko-sovětskáv -Iránu, který byl oběma mocnostmi
sazen v roce 1941.Před tóutp váikou Švédsko s Norskem
představovalove Skandinávii tiché předmostí Anglie, kte
ré bylo oddělenood Sovětskéhosvazu Finskem.Podobným
předmostímAnglie v jižní Evropě bylo Turecko.Dnes stojí
sovětská vojska na hranicích Turecka a zítra se přiblíží
hranicím Švédská. Bolševicise budou tlačit také na řecké
území, na kterém by se zajisté musily potkat britsko-ame<
rické jednotky se sovětskými, kdyby nebylo v Řecku ně
meckých vojsk. Anglie se zajisté pokusí, aby ucpala vý
chody z Černomořskýchprůlivů, kdyby se jich zmocnili
bolševicia to obsazenímvšech souostrovív Egejském mo
ři á obsazenímŘecka. Z Albanie by ucpala také východ
z Jaderského.moře. zajímavé, že za dnešních poměrů
mnohem dříve mohloby dojít setkání spojeneckýchsil V
jihovýchodní a jižní Evropě, než v Evropě severní, kde
leží Velkohěmeckáříše. V Řecku a na východoitalských
hranicích by vznikla demarkační čára mezi Spojenci dříve,
než by se něco vojensky vážného stalo v Říši. Tato demar-«
kační čára by byla ihned s obou stran opevňována. Proto
také Stalin se nechce nechat zlákat do války proti Japon
sku. Ví, že by na to šeredně doplatil v Evropě a v Asii
nic nezískal. Stalin také ví, že Rooseveltmusí třetí světo
vou válku odložit do té doby. než ukončí válku s Japon
skem. Čím déle bude tedy trvat válka kapitalisticko-japorv
ská, tím více času získá Stalin, aby válečně zorganisoval
dobytá území Evropy a aby se na třetí světovouválku oo
nejlépe připravil. Proto také rychle a bez slitování pro
češe z .obsazenéhoúzemí všechny živly jen trochu nakaže
né demokratismem a obdivem západním demokraciím.
Ve Stalinově zájmu není, aby se sblížili polští emigranti
v Londýně s polským bolševickýmsovětemv Lublině. Sta
lin chce mít na svém.budoucím území co nejméně Poláků
politicky nejasných. Část jich zlikvidoval v Katynu, dru*
hou poslal na Sibiř, třetí nechal zajít bez pomoci ve Varša
vě za posledníhopovstání. V žádném případě nepovolído
sovětskéhoPolska návrat polským.vojákům,kteří nyní bo
jují pod spojeneckými prapory ve Francii a v Itálii. Co
platí ze sovětské strany pro Poláky, bude platit také pro

‘ostatní národy, které se daly zlákat nebo zaprodat a které
v Moskvě hledaly mír a politickou autonomii.

Vojensky začíná šestý podzim válečný přechodnýmu-
stálením evropskýchfront a americkýmipřípravami útoku
proti Filipínám. Politicky je ve znamení veliké bolševické
ofensivy v Evropě, v Asii a v Africe, která postihuje pře
devším kapitalistickéstáty a naše zrádné spojence.Němec*
ký národ a jeho branná moc jsou pevnější než kdy jindy.
Příprava odvety je v plném proudu. I když válka,v Evropě
se protáhne ještě do příštího roku, už v několika měsících
pocítímeuvolnění v pracovnímvypětí a zaznamenámenové
kulturní oživení.
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válka a
politika

Emanuel Vajtauer:

Dvojí závod s časem

^ meričané mají svoje účty a Sověty také svoje.Ale So-
. věty mají asijskou chytrost a dovedou Američanům
Srždyv pravou chvíli podtrhnout stoličku pod nohama.

Krásný příklad toho jsme viděli na dvou místech Evro-
|>y: ve Francii a v Bulharsku. .Američanése od prvopočátku báli, že s armádami spo
jeneckými vtrhne do Francie také občanská válka, připra-
Srovanáalžírskými komunisty de GaulloVýmia komunistic
kým podzemímv savoyskýchhorách a v „rudém pásu pa
řížském'“. Proto si připravili svůj vlastní plán, jak tomu
zabránit, když še v Alžíru Giraudovi vymkly americké
otěže z rukou. Všechnobylo velmi chytře vymyšleno.La
rvai a Pétain předají vládu do rukou Washingtonemvydržo
vaného bývalého ministra Chautempse, jemuž ruce stáli
pohotově de Monzie, Frossard, Alexis Leger jako ministr
Eahraničí a řada poslanců z bývalé třetí republiky, kteří se
měli rychle sejít a novou vládu legalisovat.Ale Stalin pra
coval rychleji. Ještě ani vláda Chautempsova nebyla vy
hlášena a už se proti ní ozval „rudý pás Paříže“, vedený
partisánem plukovníkem Rolem, a to tak energicky, že
Chautemps, ač byl vybaven plnými mocemiod Roosevelta
a pod ochranou americké armády, neviděl jiné záchrany,
než prchnout do Švýcarska. Místo Chautempse přišel de
.Gaulle, ale jen jako bezmocná a přechodná loutka komu
nistického a anarchistickéhopodsvětí.

Mnohem složitějšíhra se odehrála v Bulharsku. Tam
fe vzhlédli na politice Turecka. Viděli, jak Turecko je po
jednou překotně vyzbrojováno válečným materiálem, pů-
ybdně určeným pro Sověty a jak se stává ve službách An
glie a Ameriky přední hlídkou Blízkého Východu proti
Sovětům. Bulharsko sé domnival, že může pro Anglii a
Ameriku dělat podobnouslužbu na Etdkáně a uchránit se
be i Balkán od bolševismu.Poslalo vyjednavače do Káhi
ry žádat crmír Anglii a Ameriku, s kterými jediné bylo ve
válce, ale tam viděli, že už na hru s Bulharskem je pozdě.
Nebylo ani pomyšlení,že by se-dalopodobněvyzbrojit Bul
harsko jako Turecko, aniž by z toho okamžitě nevznikl
konflikt se Sověty, které se rychle blížilyke hranici bulhar-
jské. A tento konflikt se Sověty si Anglie a Amerika ne-,
přejí, aspoňpotud ne, dokud si nejsou jisty, co je čeká z Ně
mecka. A tak vývoj šel pak bleskurychle zase ve smyslu
příznivém pro Sověty. Dnes vláda Bagrianova i Muravě-
Vova, které odpadly od Německa a přiklonily se na stra
nu spojenců, sedí v sovětském — což dosud ještě zname
ná i v „spojeneckém“— žaláři. To by bylo jistě nepo
chopitelné, kdyby právě nebylo Sovětům jasné, že jak
jBagrianovse svou nabídkou kapitulace, tak Muravěv se
rvou neutralitou nechtěli nic jiného než zřídit anglo-ame-
rickou hráz sovětskému pronikání. Zatím svým počínáním
Jen prolomili hráz bolševickémupřívalu: vyhlášení války
Bulharsku Sověty,nová vláda, zřízenápučem,ŘehotáGeor-
gievovaBulharska stát se členem chystaného Titova svazu
balkánských sovětskýchrepublik, sovětský zákaz, aby Bul
harsko jednalo se spojenci jinak než prostřednictvím So
větů, státní monopolveškerého hospodářskéhoživota a pří
prava na Kolchozy,zrušení všech diplomatických zastupi-
itelství v cizích zemíchj a vojenská okupace země. .... to
jsou etapy, kterými téměř rázem sklouzloBulharsko se zá
kladny samostatného státu na provincii Sovětskéhosvazu.
A Anglie a Amerika musely jen ostýchavě tomuto vý
voji přikyvovat a tvářit se, jako by to bylo v jejich inten-
eích.

Sověty a Třetí Řím

Sověty se rázem přiblížily cíli, po kterém toužily po
(celých200 let —-k Dardanelám a k Egejskému moři. Po
dvě stě let pro Rusy Cařihrad lbylfatou morganou,za kte-

á

rou se hnal. Jestli v době strojové a skeptické-bylještě ná
rod, který provozovalkřižácká tažení, pak to byl národ-
ruský, vždy znovu a znovu pochodující na Cařihrad. Pra-
yoslavná církev se považovalaza dědice Byzance, za Třetí
Řím a pro všechny cary, Petra Vehkého nevyjímaje, Cari
hrad byl zlatým hřebem budoucíchvýbojů.

'Když Kateřina II. zahájila pravidelné pochody proti
Carihradu, měla ovšem na mysli něco jiného než křižácká
tažení: V Petrohradě měli ještě jiný důvod než nábožensky,
když přijali za vážnéproroctví Voltairův žert, žeočekávaná
válka rusko-turecká může skončit přeměnou Carihradu v
sídelní město ruské říše. Tehdy Anglie, rychle se industria-
lisující na úkor zemědělství,volá po obilí a Rusko se chápe
příležitosti a organisuje výrobu obilí‘na vývoz. Kolonisuje
při tom „NovéRusko“,oblasti bývalé kozáckémarky ukra
jinské a donské a Předkavkazí. Všechny obilní přístavy
těchto vývozníchôblastí, Povolží nim počítajíc, jsou na
jihu Ruska a v Černém moři. Ale už cynická Kateřina .
si byla vědoma toho, že její dobyvačnéplány je ruský mu
žík ochoten uskutečňovat jeň tehdy, když dostanou nábo-
žensko-mystickýrámec.Přichází tedy s tak zvaným„řeckým
projektem“, který v očích Rusů nebyl nic jiného než usku-
těčnění Třetího Říma. plán na obnovu byzantskéŘíše,plán
na universálnímonarchii.Byl to bonapartismještě před Bo
napartem. Rooseveltism před Rooseveltem.Ruský mužík
byl nadšen a Evropa trnula. Khičevský ve svých Dějinách
Ruska o tom říká: „ZahraničníčinnostKateřinina byla pro
vázena neobyčejným hlukem; každá otázka byla dávána
pyšně a hlučně, v rozměrech zveličených.Ruské eskádry
v letech 1769—1770se vší parádou projevše z Baltického
moře do Středozemního mimo západní, Evropu, rozšířily
tam pověsti o brzkém rozdrcení Turecka. Prostomyslné zá
padoevropské obecenstvo,s úzkostí sledujíc pohyb těchto
eskáder, vážně si pomyslilo,že plují rozdrtit Turecko, a až
padne ruskou zbraní Turecko, dojde i na západní Evropu.
Tato pověst o ruském plánu všesvětovéhodobývám dochá
zela víry i dlouho poté; za Kateřiny ji přímo podporovali
z Petrohradu. Války s Tureckém se obyčejnězačínaly pro
jekty širokého přebudování mapy východní Evropy. Po-
těmkin natropil mnoho hluku svým proslulým „řeckým
projektem“. Poslední Kateřinin oblíbenec Zubov chtěl jiti
v stopách smělého předchůdce. Po naši dobu se zachoval,
dílem francouzskou,díl^rnruskou řečí, zajímavý dokument,

' sestavený Plat. Zubovém:není to nic jiného než prostý se
znam dynastií a evropskýchstátů v té podobě, jakou musi
dáti této části světa Rusko. V tomto seznamunejsou státy:
Švédsko, Prusko, Polsko, Rakousko, Dánsko a Turecko.
Kam se poděly tyto státy, jejichž existence na sklonku
XVTU.st. je nesporně prokázána historickýmidokumenty?
Odpověď na to dává složení Zubovovyruské řiše; v této
říši je 6 sídelních měst: Petrohrad. Moskva,Astrachan, Ví
deň. Cařihrad a Berlín; každé sídelní město' mělo svůj
zvláštní dvůr; jen nejvyšší vláda byla jedna pro celou
ohromnou říši.“.

Tenkrát byla touto „universální monarchií“ pobouřena
zejména Anglie, jež byla v plném dobývání „perly svého
imperia“ Indie. Středomoří už tehdy i před prokopáním
Suezu mělo pro ni cenu nejbližšíhospojení. Kdyby nebyla
mezitím vznikla francouzská revoluce a po ní nepřišla jiná
„universální monarchie“, mnohem nebezpečnější,Napoleo
nova, byla bv Anglie proti Rusku zbuntqyala koalici a dě
jiny by byly o jednu „krymskou válku“ bohatší. Místo to
ho, až na krátkou episodu, kdy car Pavel na podnět Na
poleona organisoval „Alexandrův pochod do Indie“, Rusko
bylo právě hlavním kamenem úrazu Napoleonovýchplánů
„universální monarchie“ a u Moskvy tyto plány byly r.
1812definitivně pohřbeny. Napoleon byl sí však plně vě
dom nebezpečíruského pojetí „universální monarchie“ pro

' Evropu. Proto odmítl na schůzcev TylžiAlexandrův návrh,
že za pomocNapoleonovibude Rusům dána volná ruka pro
ti Carihradu. „Panství nad Cařihradem zftamenávládu nad
světem“, prohlásil v rozmluvě. A ve svém vyhnanstyť vy
slovil obavu, že nesjednocená Evropa bude za padesát let
kofácká.

Jestliže nebyla, o to si činí zásluhu především Anglie.
I



Přítomnosti

Když po napoleonskýchválkách Rusko zahájilo opět svůj
tlak na Dardanely a to z prostoru bulharského.Anglie stála
na stráži. Válka z r. 1827—9uvolnila pro Rusy jak Černé
moře, tak průliv a smlouvas Unkiar-Skelessi 1833dosáhla
dokonce,že průchod Dardanelamibyl otevřen jen pro Rusy
a uzavřen všem válečným lodím ostatních velmocí. Tehdy
padl na Evropu velký strach. Rusko se jevilo očím Evropy
jako mohutný Vojenskýtábor, z něhož každou chvíli mohla
vyrazitr zkáza. Marquis de Gustine byl jedním mluvčím
tohoto strachu. V knize „La Russieen 1839“líčí Rusko tak,
že jsme dnes překvapeni,jakou podobnostmělo Rusko cara
Mikuláše s Ruskem Stalinovým a' vzpomenemesi při tom
mimoděkna T. G. Masaryka,jak charakterisovaltrefně bol-
ševismusjako „carismusna ruby‘r. Gustinepíše: „Dovedete
si představit všechny ctižádostivosti,řevnivosti a válečné
vášně za plného míru? Představíte-li si, že chybí tu vše,
co tvoří štěstí domácí a společenské;že místo,lásky rodinné
najdete tu všude nepřiznaný var ctižádostistále vřící, ale
utajované,neboť má-li se podařit, musí si nasazovatmasku;
dovedete-li si dále představit téměř úplné vítězství vůle
jednoho člověkanad vůlí boží.pak pochopíteRusko. Rus-
kávláda toje disciplinavojenského tábora,
jež nahradila pořádek mírové obce, to je
stanné právo, ježse stalo normálním stavem
společnosti.“ A tento „pluk o milionech vojáků“ je
připraven stále něčěmu strašlivému. Pro Custina se tu
připravuje na Evropu nový „bič boží“. „Vidím tento kolos
zblízka a stěží sé mohu dát přesvědčit,že toto dílo Prozře
telnosti nemá jiného cíle než mírnit barbarství Asie..Zdá se
mi. že je především určeno tomu, aby potrestalo špatnou
civilisaci Evropy novou invasi; je to věčná tyranie
východu, jež nám hrozí nepřetržitě a která se na nás
zřítí, jestliže naše výstřelky a naše nepravosti způsobí,že si
takového trestu zasloužíme.“

Toto přesvědčeníbylo tehdy v Evropě všeobecné.Nej-
lepiím dokladem toho je náš Palacký, který v rl 1848,
kdy velká část národa propadá panslavismu, píše o Rusku
do Frankfurtu: „Víte, pánové, která mocnostdrží vpškeren
veliký východ našeho dílu světa; víte, že tato mocnost již
nyní vzrostší u velikost ohromnou, sama ze sebe a v sobě
každéhodesítiletí větší měrou se šílí a zmáhá nežli to diti
se může v zemích západních; že jsouc ve středu svém nepřístupna skoro každémuoutoku. stala se nebezpečnousvým
sousedům;i ačkolivmajíc také na půlnocibránu otevřenou,
že vždy přece, přirozeným vedena pudem, zvláště na jih
rožšiřovati se hledí a hleděti bude. Že -každý krok, kteiýž
by na této cestě dále ještě učinila dopředu, hrozí běhgm
čím dále tím rychlejším zploditi a založiti universální
monarchii, t. j. nepřehledné a nevyslovitel
né zlé, neštěstí bez míry a hranic, jehož bych já,
Slovan tělem i duší, pro velké lidské neméně těžce želel,
byť i tato monarchie prohlašovala se za slovanskou.“

Při této náladě, když v roce 1853se Rusko chtělo.no
vou válkou s Tureckem posunouti do Blízkého Východu
a na celý Balkán, měla Anglie snadnoupráci, aby zmobili-
sovala celou Evropu proti Rusku a porazila je ve válce
krymské.

Ale ani ne za čtvrtstoletí Rusko stojí opět v končinách
bulharských a podaří se mu utvořením velkého Bulharska
dostat se až břehům dardanelským. O tehdejším tažení
mluví Dostojevský(Deník spisovatele) vznícenějako o nové křižácké výpravě a vidí již v Cařihradě těžisko Ruska
rozmnoženéhoo všechny Slovany.Ale znovu svět je.Anglií
mobilisován proti Rusku a ke světovému tažení proti
Rusku nedojde jen proto, že Bismarck se nabídne za zprostředkovatele. Berlínský kongres 1878 válce skutečně zabrání. ale Rusko je opět zatlačena za ústí Dunaje a od
Dardánel a Bulharsko je z jeho vlivu vyňato.

Za světové války slíbila Angliecarskému Rusku Dar
danely za-to. že vstoupilodo války a vytrvalo v ní. Bolše
vici však všechny tajné smlouvy'carské odmítli a pomáhali
dokonce Turecku, abý se prosadilo proti Anglii. Dostaly
snad tentokrát Sověty v nové tajné smlouvěDardanely ja
ko dar Anglie za válčení proti Německu?

„Rodné břehy“ & národy, jež se mají
rozplynout

Usnesení teheránské schůzky zůstala dosud tajem*
Stvím.Ale ať už Dardanely byly Sovětům přislíbeny nebe
né, jedno je jisté, že Sověty považují tuto chvíli za jednu
z oněch vzácnýchpříležitostí,které se za staletí naskytnou
jen jednou. Zástupce Kalininův Švermk podnikl nedávno!
cestu na Krym a Zakavkazía při odhalování pomníkucar*
skému admirálu Nachimoviv Sevastopolu prohlásil: „Ja*

dosud nikdy, jě právě nyní důležito, aby nachimovský
(bojovýduch v černomořskémloďstvu neuhasí. Nachimovi
vždy usiloval o to, aby černomořskémuloďstvu se dostalo
svobodného východu do oceánu a aby tento východ byl
mezi břehy, jež by naše loďstvo považovala
za břehy své země. Tato naehimovská tradice žije
bude žít v sovětském černomořském loďstvu. Jsem pře*
svědčen_žeslavní námořníci Černéhomoře, aby ji uvedli v
život, obětují pod vedenim soudruha Stalina všechny svoje
síly a bude-li toho zapotřebí, bez rozpaků i život“

V Batumu pak při udílení řádů na palubě řádové lodi
měl rovněž řeč, při které pravil mimo jiné: „Válečnépod*
minky na černomořskémdějišti, když jeho severní pobřeží
bylo okupováno nepřítelem, neposkytly našemu loďstvu
možnost, aby plně projevilo svou sílu. Tím více musíte
ukázati, soudruzi, u jižního pobřeží,jakmile toho bude po*
třeba. Dovolte,abych vašim jménem vyřídil soudruhu Sta*
línovi, že vaše děla, torpéda a lodi dovedou
rozřešit ÚJoh u: kteroucarismus rozřešitne*
dovqdl, totiž prora z iti černomořskému loď*
štvu průchod do oceánu mezi rodnými hře*
hy.“ tomu list „Krasnoflotěe Čemomorja“ poznamenal,
že Švermkovařeč byla přijata celým loďstvem s neobyčej*
ným nadšením a že se stala základem vší politické práce
mezi námořníky.

Rusko tedy ohlašuje svoje nároky, ať už se to Anglo*
Američanům Ubinebo nelíbí. Břehy Černéhomoře a Dar*
danel mají býti břehy, rodné země, břehy ruskými. A ta
bez ohledu na. to, jaké národy dosud na těchto březíchbyd
li. Malé národy, podle Chruščeva, jehož jsme citovali
minulé Přítomnosti, mají se ve velkém národu rozplynout;
čemužse napomůžetím, že budou přesazenya po celé oblá*
sti Sovětů rozmetány. V této věci bolševicijdou úplně ve
staré ruské tradici. V desítiletí před pochodemna Carihrad
r. 1876vydal slavjanofil Danilevsky knihu: „Rusko a Ev*
ropa“, ve které hlásá zánik civilisaceZápadu, nástup civi*
lisace ruské a jako nejbližší cíl rozšíření Ruska o všechnyl
Slovany.Ale tito národovémají přestat existovat jako své*
rázní národové a mají se v Rusech rozplyhout.Měljia ta
nikoli hospodářskp-sociologickoutheorii koncentraceve vel*
koprostoru,jak to hlásá Chruščev,nýbrž svoji vlastní theo*

' rii přírodovědecko-sociologickou.„Jako ve sluneční sousta*
vě.zároveň s oběžnicemijsou ještě vlasatice, objevující sa
občas a pak na mnohé věky mizící v bezednu prostranství,
což jest kosmickálátka, zjevující se nám v podobě padají*
cích hvězd, povětronův a zvěrokružnízáře, tak — píše Da*

* nilevský — i ve světě lidstva kromě positivně kulturních
typů, nebo samobytnýchcivilisacijsou ještě zjevy časem‘sa
objevující, znepokojujícísoučasníky,jako Hunové, Mongo*
lové a Turci, kteří vykonavšesvůj ničivý čin, pomohšedo*
razit civilisacena smrt zápasící a rozprášit jejich ostatky,
uplývají do dřívější své nicoty. Nazveme je zápornými či*
niteti lidstva. Konečně jsou plemena, kterým (buďto že
samostatnostjejich se končí v neobyčejněčasnou dobu je*
jich rozvoje nebo z jiných příčin) nepřisouzen ani úkol

-bůdovati ani úkol bořiti — ani positivní ani záporně histo*
rické úkoly. Tato plemena^tvoří toliko etnografický'
materiál,, to jest jakoby neorganickou látku, příslušícf

historickým organismům —- kulturně historickým ty*
pům.“ Danilevskýmezi ně čítá Finsko a jiné malé národy.
Podle Danilevského „kulturně historický typ“ vytvořila
posledně rasa germánská a"románská, jež vybudovaly ci*
vilisaci germánsko-románskou,čili civilisaci evropskou,je*
jimž všeobecnýmaznakem je vítězství vědy, ale dnes už sa
vyčerpala a na její misto nastupují Rusové,kteří mají vy*
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tvořit novou civilisaci.Všechny malé 'národy, jež jsou v
sousedství Ruska, jsou jen etnografickým materiálem, kte
rý má sev ruském celku rozplynout!Bolševicise siceoficiel
ně slayjanofilskýmautorům neznají, ale jejich panslavis
mus oficielněoživili.A iak je vidět, jsou jejich učením skrz
naskrz prosáklí, aniž si to přiznají nebo aniž snad o tom
vědí. Bylať Danilevskéholeniha, jak říká ve svých Pamě
tech Izvolský, pro Rusko právě takovou politickou biblí,
jako pro západníEvropu byly „Základy XIX století“ od H.
Chamiberlaina.Také bolševici jsou přesvědčeni, že nastal
konec eivilisaceevropské, t. j. germánsko-románskéa že na
její místo nastupuje eivilisace nová, jež se zrodila v pro-
etorách Sovětskéhosvazu. A také oni jsou přesvědčeni, že
malé národy jsou „historický anachronism“, přežitek mi
nulých časů, anorganická látka, jež musí být vstřebána
látkou, jež v sobě krystalisuje novou civilisaci.Malé národy
nejsou ničím víc než etnografickou hmotou Danilevského,
z něhož si „kúlturně-historický typ“ učiní jen stavivo ke
stavbě vlastní budovy. Proto mohou bolševici mluvit o
rodných březích“ v Černém moři a v Dardanelách, jako

by, na těch březích dnes nebyli usazeni Rumuni,_Bulhaři,
Turci a Řekové.,Všichni tito národovése musí v nich roz
plynout.

Nic lépe nevyjadřuje smrtelné nebezpečí,v jakém jsou
evropskénárody, než tato staronovátheorie bolševikůo ma
lých národech jako o pouhé anorganickélátce, jež se může
přelívat nebo přitesávat podle potřeby.

Pravoslavný Třetí Řím, carská obnova říše byzantské
a universální monarchie, to vše našlo svou konečnou for
mu v bolševickém Světovém svazu sovětských republik.

Skrytá páka světového konfliktu
V prostoru bulharském až dosudjako by existovalapá

ka, která, kdykoli na ni stoupla ruská bota, uváděla do pohybu velkou koalici mocností, stavících se proti nebezpečí,
vycházejícímuz Moskvy.

Zmizela průběhem doby tato páka?
Nemá už Středomoří pro Angličany význam nejkrat-

iího spojení s Indií a s Dálným-Východem?Nemají Angli
čané už ten zájem na Indii jako ve století devatenáctém?
Zkrátila se snad nějakým vynálezemcesta kolem Kapského
Města, takže nahrazuje cestu Středomořím? Nic z toho!
Naopak — to, codříve bylo zájmem jen Angličanů,je dnes
etejně zájmem i Američanů, kteří přejímají mnohé z do-
eavadníchzájmů anglickýchnebo se na nich stejnou měrou
podílejí. Význam Suezu pro Anglo*Američany se spíše
zvětšil než zmenšilproti dobám Berlínskéhokongresu. Ale

tomu přistoupila ještě starost, které dříve Angličané ani
nepociťovali. S vývojem výbušného motoru nabyly i země
Blízkého Východupro Anglii (a dnes i pro Ameriku) ob
zvláštní důležitosti. V,nich je uloženohlavní bohatství petroleje a šťastnou shodou okolnostíse prostírá právě uprostřed velké cesty na Východ. V minulé válce tyto oblasti
dostaly se pod vliv Anglie, v této válce byly vybudo
vány dopravny a těžebně.Dnes tvoří hlavní sloup britského
imperia a důležitou stanici budovaného imperia americ-*
kého. Každé přiblížení se kolosubolševického tomuto cit-
Jivému místu musí působit dnes mnohem poplašněji než vdobě krymské války nebo Berlínského kongresu.

Ale Stalin ví. že Anglo-Američanéjsou vůči němu zatím bezmocní.Pokud jsou zakousnuti do sousta německé-
ho, nejsou schopni hnout ani prstem na obranu svých zá
jmů. Ani kdyby se Stalin odvážil napadnout přímo Tu
recko, přední' anglo-americkoustráž BlízkéhoVýchodu,nemohli by Anglo-Američanédělat nic jiného než pokrytec
ky tento pirátský čin schvalovat— pokud by se ovšem neodhodlali dohovořit se rozumně s Německem.

x
Ale Stalin ví, že mu turecké soustoneunikne. Důleži

tější pro něho je obsadit napřed břehy Egejskéhomoře apřes území Titovóse dostat do Adrie. Padne mu tak do rukou celý Balkán a s ním mnoho milionů sociálně nezakot
vených desperátů, kteří budou značným přílivem krve do
oslablých žil sovětských. A stejně důležité pro něho je,
aby, dřív než Londýna Washingtonbudou hotovy s Němec
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zí obvyklých válek politických, seberozsáhlejších. Nebyla
už v sázce jen Evropa jako politický faktor a organismus,
nestály zde,proti sobě jen armády dvou mocenskýchskupin,
nezačalajen hra o hranice států a míry práv národů. V roce
1941zahajuje se dramatické a historicky základní branné
střetnutí dvou politicky myšlenkovýchsvětů, sociálně-hos-
podářskýchkoncepcí,nábožensko-kulturníchtradic, lidských
i společenskýchzpůsobů života, zkrátka dvou naprosto od
lišných obrazů zítřka. Válka vysoko vystoupila ze svých
původních břehů a rozlila se do dálek přes moře do ostat-
ních světadílů jako poselkyně odpoutanýchrevolučníchsil,
zachvacujícvšecky a všecko,národy, jednotlivce i přírodu.
To už jde předevšímo nový náboj pro lidské hlavy a srdce,
o novou orientaci národních zájmů a vášní, o nový životní
styl v každém projevu člověka. To už není jen válka.
A tak starý výborný Clausewitzby dnes — žije mezi ná
mi — sám uznal, že jeho definiceo válce'jako o pokračo
vání politiky jinými prostředky na tento boj již nestačí.
Tato válka, řekl by pravděpodobně,je pákou, hybnou silou
a usměrňovatelkouvelké sociální revoluce 20. století.

Pravíme-li velkou, myslíme vlastně největší. Aspoň po
kud máme na mysli svět, shrnutý stručně do časovézkratky
křesťanské éry. Ve srovnání s ní bledne značně i význam
pně revoluce, která má nárok na název „Velká“ schválen
úředně oficiálními historiky, totiž revoluce francouzské.1
Stojí za to zdržet se trochiuu této věci. Všecky revoluce
v minulostiměly jistě své sociálnípříčiny i následky,i když
motivy byly-náboženské,"jak tomu bylo u reformace n̂ebo
politické, jak tomu bylo u revoluce francouzské. Žádná
z nich si však nezasluhuje jména revoluce sociální, s jedi
nou toliko výjimkou, obvykle zapomínanou, třebas" ne
smírně důležitou. Máme zde na mysli onu velkou hospo-
dářsko-sociálnípřeměnu, již provedlov západní Evropě 12.
a 13.století zakládání měst v zemích,jejichž hospodářsko-
sociální charakter byl do té doby výhradně zemědělský.
Tato revoluce nébyla, jak vědí lidé dobře informovaní,
všude tak pokojná,jak se nám to dneska z nesmírné dálky
zdá, jejími přáteli a podněcovatelibyli králové, jejími ne-'
přáteli feudálové.Ale důsledky,její byly obrovské,což po
zorujeme i v haší vlasti. Její převratný smysl je tento:
země, které do té doby znaly jen zemědělství,hrad a ves
nici, sedláky a bojovníky, poznaly průmysl, města, měšťa
ny, obchod a úvěr. Od onoho času počíná se nová hospo-
dářsko-spciálníéra Evropy, již nejvýrazněji vyznačuje roz
květ průmyslu a ústup zemědělství se všemi syýmidaleko
sáhlými následky v politice i v kultuře. Od té doby se
setkáváme s rostoucím významem měst a jejich převahou
nad venkovem.Od této první sociální revoluce křesťanské
Evropy lze v tolika zemích pozorovati nebývalý vzestup
životníúrovně, ale i první velké hospodářskékrise, hroma
dění nepředstavitelnýchdříve bohatství, jimž děkůjeme za
nádhernou městskou kulturu gotiky i renesance, ale s ni
miž přicházejí i první tvrdé stíny příkrých propastí mezi
majetkem a chudobou. Sociální struktura Západu, kterou
tato revoluceměla vzápětí, přetrvala zhruba reformaci, re
nesanci i revoluci francouzskoua teprve v 19. století mělo
se jí dostati rány, která kardinálně změnila situáci.

Zasadil ji nejprve parní stroj, pak dynamo a konečně
výbušný motor, které vyvolalytak obrovskýpřevrat ve vý-
foběj že lidské dějiny neznají nic podobného.Staří Egypťa
né, Rekové,flanderští soukeníci,arabští zbrojíři z Damašku,
italští kovotepci v 16. století znali a užívali vlastně týchž
základních'fysickýchstrojů a sil, jako fabrikanti francouz
ští v. době Colbertově nebo slezští tkalci za Bedřicha II.
a Marie Terezie. Byly to páka, kladkostroj, kolo, klíny,
šroub a nakloněná rovina. Sílu či pohon dodával člověk
a zvíře, voda á vítr. Netušený rozmach'technickéhopokro
ku a úspěšná honba za vynálezy daly však lidem do rukou
možnosti, které za sto let proměnily ubohou indiánskou
vesnici v třímilionové velkoměstoChicago,zemědělskoua
řídce zalidněnou střední Anglii v chmurnou a věčně za
kouřenou oblast průmyslovou s 6 miliony obyvatel, ma
lebné a celkem tiché údolí řeky Řuhry v nejvější a nej-
lidnatější železářský kraj pevniny. Nastává slídění po po
honných látkách, nejprve po uhlí, pak po velkých vodních

silách a posléze po naftě. Středověké malé město, který
gž do té doby platí za standard civilisace,upadá *
je, neoživí-li je průmysl. Vznikají statisícová a milionový
velkoměsta, obklíčená lesem továrních komínů, zámky]
šlechticů vzdají se v závodechs novými přepychovýmiví*
lami průmyslovýchmagnátů a bankovníchmilionáířů.Drá
hy, parníky, auta a letadla sblíží pevniny, stejně i telegraf,
telefon a rozhlas. Po tisíciletích změní některé kraje svůj
Vzhled.Svět je zaplaven spoustami nových výrobků, život
se tím stává příjemnější, pohodlnějšía zdánlivě snazší, jeho
úroveň vzrůstá, ale i nároky naň kladené. Myšlenky lítají
s polokoulena polokoulí jako blesky, tisk a rozhlas vyrov
návají nebo zneklidňují hladiny, kdekdo čte kdeco, nabý->
vaje osobní sebedůvěry stoupajícím vzděláním. Bohatství
dostupuje výšin pohádkových,v bankách se hromadí ka
pitály, z nichž státy odčerpávají důmyslnými daňovými
systémy stále větší částky. Tím se jim dostává'do rukou
prostředků tak ohromných,že-státní moc se domůže plné
nezávislostina poddaných: před našima očima vyrůstá štát
tak mocný, jak snad nikdy nebyl: svoji moc zdůrazňuje
zbrojením a školenou byrokracií, jejíž potřeba stále stoupá,
což vede nesmírnému vzrůstu a rozrůstu školství. Ale
současněse objevuje takřka náhlé ve společnostilidské no*
vý činitel, který do dosavadní zemědělsko-řemeslnickéso
ciální struktury přišel s velkou výrobní revolucí a jemuž
je souzeno představíti se ponenáhlu jako nový. stav průr«
myslový: dělnictvo. Dějiny 19. století ukazují, jak tento
stav nabývá početně na půdě, až v některých zemích za
tlačuje počtem i významem ostatní výrobní vrstvy. Jsou
jich statisíce a pak miliony a nemají než ruce práci. Její
cena je dána mzdou, kterou vyměří podnikatel podle zá
kona o nabídce a poptávce, Co dělník vyrobí, patří podni
kateli,cožmá nesporněvliv riavnitřní dělníkůvstav a vztah

osobnímujeho dílu. Přispívá to pocitu nejistoty vlast
ního osudu, která je hrozivá, zejména-není-li prácé, oož
se stává častěji za četných válek 19. století',jež jsou pro
vázeny krisemi. A tak bilance výsledků výrobní revoluce
pro dělníka není taková, aby mohl býti spokojen,uvážíme-
li, že nese na svých bedrech daleko vice risik než kdokoli
jiný, že je nejdůležitějším činitelem, jenž tvoří nová bo
hatství, a že je v národě vrstvou pomalunejpočetnější.Má,
upřímně řečeno, z toho všeho nejméně. Odtud jeho nespo
kojenost a neklidnost, z nich pak sociální napětí, jež volá
náhle, drsně, trpce a naléhavě po řešení tok zvané sociální
otázky.

Výrobní revoluce a nová politická '
organisace

./Ale tento pojem je příliš úzký, aby mohl zachytiil
veškeru plnost nových problémů, jež velká výrobní révo*
luce přivedla na světlo.Sociálníotázkaje jen jedním z nich.
Vpravdě jde o to, aby všechen život lidský, individuální
i kolektivní a ve vátechsvých výrazech a formách vyvodil
důsledkyz výrobní revoluce 19. věku, aby se s ní vyrovnal
možná že na celé tisíciletí. Potřebuje zkrátka novou orga-
nisad, tak jako muž, vyrostlý z věku jinošského,potřebuje
novéšaty, protožestaré na něm praskají.Právě tak praskají
na těle světa, který vyšel z výrobní revoluce,

4
staré politic

ké, sociální,kulturní formy, starý životní styl i staré mirivi
a pojmy o právech, povinnostech,odpovědnostech.Néjlepa
to objasní příklad: jako každý sociálníútvar má i stát svou
funkci. Ta se vyvíjela'povlovně:nejprve to byla jen funkce
vojensko-obranná,pak správní a právní. Tak chápal své
fuhkce, stát římský, tak je položil evropským státům do
kolébky zakladatel Západu Karel Veliký: panovník válčil,
spravoval a soudil. Když osvícenskýstát vzal církvi z ru
kou výchovunárodní, přibyla mu funkce kulturně výchov“
ná, stáť še stal šéfemškolství.Až do velké výrobnírevoluce
se stát o hospodářství příliš nestaral (až na výjimky, jako
byl Karel IV., Ludvík XIV., Bedřich IL). Jeho zájem na
něm byl skoro výhradně fiskální.Výrobní revoluce způsob!“
la však velkou změnu:ukázalose,žehospodářstvímá abude
miti v životě národním tak důležité místo, že všecky staré
funkce státu, obranná, správní, právní i výchovná, musejí
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au-vyjíU vstříc, musejí mu-vyhovět, nemá-li dojiti vnitř
ním otřesům. Hospodářstvíse rozrostlo tak, že stát už pro
eociální důsledky tohoto zjevu nemůže je přenechali hře
Volnýchsil. Přibývá"mu tak funkce nová. hospodářsko-so-
ciální. Není však na ni-zařízen, chybějí mu pro ni orgány,
jež třeba vytvořiti. Po revoluci,kterou prožíváme,bude pro
to stát vypadat podstatně jinak: primární důležitost jeho
nové funkce projeví se v celé státní organisaci a magistra-
tuře. Protože uprostřed této revoluce už žijeme, neuvědo
mujeme si často ani ty iejí znaky, které vidíme přímo před
sebou: školství, které bylo až dosud organisovánovětšinou
podle politicko-správníchpotřeb státu, vychovávajíchlavně
úředníky, přeškoluje samo sebe na výchovu inteligence
průmyslové.Pozorujete ten vývoj? Od počátků evropského
školství pohybuje se přes tyto výmluvné typy: kněz —-
úředník — inženýr.A tak současnárevolucebude razit nové
formy ve všech životních úsecích. Výslednicí jejich bude
nový.řád, odpovídajícípotřebám nové společenskéstruktu
ry, jejímž hlavním znakem je nástup dělnictva jako čtvrté
ho stavu.

Jeho těžký sociální úděl je mocnou citovou vzpruhou
této revoluce, odívaje ji vášnivostí, která je nejvzrušenější
stránkou téfb epochální změny. I když se státy, zejména
Německo,už v 19. století se značnými úspěchy pokoušely
vyrovnatí se s novým vývojem a jeho imperativy sociálními
réformami, přece jen řešení nebylo dostačující a souhrn
problémů vyčerpávající.Dělnictvose také tehdy na stát ne
spoléhá: svěřuje svůj osud velkým hnutím, jejichž charak
ter je buď třídní nebo sociálněnárodní, hnutím vesměspro-
tiliberálním a protidemokratickým.A jako zpod kůry zem
ské vytrysknou někdy tu a tam proudy žhavé lávy nad
povrch zemský mohutnými výšlehy, tak objevují se v ně
kterých zemích, zvláště topiu uzpůsobených,politické
převraty s úmyslemsociálnípřestavby. Tyto revoluce,jako
všecko lidské, mají v sobě charakter místa, doby, národní
ho a kulturního prostředí, i vedoucích osobností.Časově
první z nich je výbuch ruský v roce 1917,vítězství inter-
hacionálního socialismu Marxova v prostoru odedávna
ovlivněném byzantsko-orientálníúctou násilí jako poli
tické methodě. Protože staré Rusko jako vifeckyzemě, vy
vinuvší se pod vlivem Byzance, neznají pojmu národa v
přísně západním'pojetí, přijímá se Marxův třídní boj jako
taktická platforma revoluce a nositelemjejím stává se pro
letariát, cílem komunistický stát. Proto je okamžitá pro-
letarisace a vyvlastnení majetku prvním důsledkem re
voluce, jejíž divokost se vybíjí v kruté a dlouhé občanské
válce, jež nelítostně zničí starou ruskou společnost s tím
vědomým úmyslem, aby všecko, co by mohlo připomínat
minulost, bylo beze stopy,vyrváno z paměti těch, kdož zů
stali. Člověk i národ mizí v oněch letech, přeškvařeni
revolucí v pasivní a beztvárnou těstovinu, z níž komuni
stická strana chce uhnísti novou společnost.Prvním výsled
kem je stát, jehož hospodářskouformou je státní kapita
lismus, obsluhovanýa adorovaný obrovskoubyrokracií: je
sám sobě účelem, neznaje jiných práv, než svých kromě
jediného: práva na sen o světové sociální revoluci,který
výchova změní ve víru v mesianisticképoslání sovětského
státu, jenž se této světové revoluce stane kladivem. Tato
vira má však ještě jiný smysl: má omluviti a vysvětlit! so-eiální neúspěchy komunismu, jež se nejlépe zračí v nesmírně snížené životní úrovni obyvatelstva.

Přes konjunkturu, kterou komunismuspo první světové
válce v dělnictvu západních zemí vlivem obecného úpad
ku a zmatků nesporně měl, reagovaly naň západní země,
pokud se s ním setkaly, vesměs negativně a to jak Ma
ďarsko za B. Kuna, tak Bavorsko za K. Eisnera, podobně
jako mnohem později Španělsko.Nejmocnějšímnepřítelem
komunismu na Západě byl a zůstane vždycky vypěstovaný
individualismus latinského člověka a hluboký tradiciona-
lismus evropských národů, kotvící v historickém chápání
národního osudu. Západnický individualismus dává co je
císařovo císaři, to jest. státu, ale uznávaje právo státu načlověka, není ochoten vzdáti se i svých práv vůči státu aspolečnostivůbec. Právo na majetek, tak zakořeněnév člo
věku Západu, netýká se jen majetku hmotného, ale i du-
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ševního, to jest práva na koncepci, kritiku a přesvědčení,
což je největší' brzdou mzJíření komunistické myšlenky.
Neméně silnou hrází je i národní trgdicionalismus, který
má zásadní nedůvěru revolučním převratům, pokud ne
mají v’úctě národní minulost a hodnotné statky, jež — dě
děny z generace na generaci — tvoří pilíře národní kul
tury. Proto přes silné statické úspěchy (komunistickévo
lební zisky) nedotkl se komunismúszdravých a inteligent
ních jader západních národů, což se zpětné odrazilo ve
vnitřních krisích komunismu v Sovětech (Lenin — Trocký
— Stalin).

Ze západních zemí uvědomily si revoluční naléhavost
sociální přestavby nejprve Německoa Italie. Národ italský
reagovalna ni fašismem.Je hodně poutavé, jak se národové
románští snaží zmoci problémy. jež jim vnucuje výrobní
revoluce, která se jich týká většinou až ve svých Světových
důsledcích,protože jde o země převážné zemědělské.Proto
otázky zemědělskéorganisacemají u nich význam přední:
co všák je nejvíce oslňuje, je úsilí o silný stát. které vyho
vuje jak jejich odporu proti tamějšímu nedávnému ještě
úpadkuystátní moci v dobách liberalismu a demokracie
(Italie, Španělskoa Portugalsko), tak i historickémuprojetí
silné a ústřední státní moci, zděděné z antického Říma
(Italie) nebo z renesance (Filip II.). Úkoly tohoto umoc
něného státu jsou'jak imperiálni, to jest vzrůst moci ná
rodní do hranic, vytčenýchnacionálnímiaspiracemi i histo
rickými vzpomínkami,tak sociální.Stát je zde proto, aby
bděl nad sociálnímmírem, který založí na národní solida
ritě všech výrobních tříd, jež jedna druhou doplňují. Ne
zní v těchto myšlenkách z dějinné dálky ozvěnou stará
Pax romana a bajka Menenia Ágrippy? Organisačnímvý
razem fašismu v hospodářství je zřízení korporativní, na
jehož formy i methody měl vliv starý francouzskýSyndika
lismus. Zatím co však u italského fašismu idea státu, jeho
funkcí, práv i odpovědností leží v zorném poli myšlení
platonsko-hegelovského,u národů pyrenejských převládala
osnova aristotelovsko-tomistickávlivem silných katolických
tradic a skutečností.Zde zapůsobilaznačně i Encyklika Pia
XII. Quadragesimo anno, vydaná v roce 1931. která se
s novým stavem hospodářskýcha sociálníchvěcí chce vy
pořádat! stavovskouorganisaci společnosti. jejím plánům
se nejvíce přiblížiloSalazarovoPortugalsko.

Magnetický pól revoluce německé , .
Sociálním ideálům románských národů nebylo určeno,

aby pronikly mocněji do ostatních zemí évropských, jako
by jejich úspěch závisel od áubalpinskéhopodnebí a pro
středí. Zatím se však nad Alpami objevuje nový, velmi
mocný a průbojný činitel, který se rázně a vštestranněpři
hlásí o slovove vrcholící sociálníkrisi, a tím jest revolííce
německá. Její význam je a zůstane zásadní z několika pří
čin. Uznávajícnaléhavou nutnost sociální přestavby, povo
lává nikoli proletariát, ale celý národ za uskutečnitele re
volučního díla, překonávajíc talc rozpor mezi třídou rešp.
třídami a národním celkem. V lůně této národní pospoli
tosti nemůže bytí místa pro třídní boj; jde i o pospolitost
pracovní, která vyvrací z kořán starou marxistickou thesi
0 absolútni různosti zájmů podnikatelovýchi dělníkových,
protože vyšší zájem národní velí, aby každý zvlášť a oba
společně plnili svou sociální funkci rozmnoženínárodní
ho bohptstvi a zlepšení životní úrovně. Proto německá re
voluce neproletarisuje národ, ale nacionalisuje proletariát,
to jest zapojuje jej se všemi reálnými i čestnými právy
do výrobního rytmu národa. Stát, který je výkonným ra
menem této národní vůle, nevyrábí, nesocialisuje, nevy-
vlastňuje velké výrobní prostředky, ale reguluje intensitu
1 extensitu výroby, bedlivě dbaje, aby všichni na výrobě
zúčastnění došli spravedlivého podílu na jejích plodech.
Účelnou politikou měnovou, cenovou, mzdovou a daňovou
vyrovnává následky výkyvů světových hospodářskýchhlr
din, předchází krisím, brání jednostranným nadměrným
ziskům a pečuje o hladkou výměnu hospodářskýchstatků.
Národ, takto organisovaný, staví na svém vnitřním míru
a síle,' vystupňované do krajních poloh, úhelný kámen
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nového evropského pořádku. Poměr člověka společnosti
má odpovídat západním představám o lidské důstojnosti,
poměr národa Evropě historickému, geopolitickému a mo-

i censkému významu Ríše na kontinentě. Německá revoluce
je také první, jež přihlíží biologickým skutečnostem: ko
runou její je spolupráce árijských národů, aby zachována,
upevněna a rozšířena byla kultura bílého plemene, s níž
stojí a padá duchovní i hmotný řád světa.

Všecky tyto myšlenky pronikaly sice do ostatních zemí
již před válkou, ale teprve současný zápas přispěl nesmírně

jejich rozšíření aktualisaci všeho, co tvoří myšlenkový,'

4 citový i volní obsah světové sociální revoluce. Některé ze-
\mě byly jimi dotčeny více a dříve, jiné méně nebo později,

ale přerodný plamen nedá se zastavit na žádných hrani
cích a žádnými prostředky. I když dnes zbraně hřmějí v
jejich službách, lze jimi přemoci jedině státy, nikoli ideály,
které budou působiti dál, vynucujíce si odpovědi na své
otázky. Ukázali jsme, že příčiny této revoluce jsou starší
než válka, která je jen jejím akcelerátorem, srážéjíc do pro
pasti mocnosti reakce, které by se jí chtěly stayět do cesty.
To se týká i nás: je pravda, že světové revoluční
proudy a typy měly a mají u nás své stoupence. Ale nej-
bližší magnetický pól revoluční pro naše země je magne
tický pól revoluce německé, což má význam základní, i když
dnes nepodceňujeme potíže, které se uplatňují proti. V sou
těži všech typů náboženské revoluce 16. století ovlivnila
nás také nejsilněji reformace německá proti francouzské
a skotské. Také náš starý socialismus 19. století do této
války měl všécku podobnost s materialistickým socialismem
německým a nikoli francouzským nebo anglickým. Jsme
spolu s Němci posledními výspami Západu, v nichž výrobní
revoluce způsobila stejné, značné a typické převraty v so
ciální struktuře. Toť fakta, jichž nelze nedbati a jež jsou na
výsost s to, aby pýsobila jako vývojové vektory, třebas i bez
ehledu na eventuality politické, jež daleko spíše závisí
na konečném výsledku branného utkání než vítězství této
největší revoluce, jejíž strhující vichr sviští nad bojišti.

bolševici
a

Čeěi

Vladimír Retrovie V a sil jev:

V hodině dvanácté

T) révě nejvlivnější publicisté z tábora spojenců dochá-
JL zejí závěru, že -nynější závěrečné období války zna
mená zároveň i dvanáctou, poslední hodinu předcházejí
cího údobí nacionálni historie většiny národů evropské
pevniny a začátek jakéhosi nového údobí pro každý z nich.

A vskutku lze si těžko představili mylnější názor než
ten, že válka, pkončí-li se vítězstvím spojenců, nevyvolá
nejhlubší sociální a státní změny u evropských národů a
zejména u těch z nich, které se dostanou do bezprostřed
ního styku s bolševiky.

Mylnost takového názoru, který se objevuje bohužel
tu a tam i v českém prostředí, nejlépe potvrzují zahraničně
politická ustanovení, jež sovětská vláda nepovažuje za nut
né zakrývat, a její nynější praxe při okupaci Finska, Pol
ska, Bulharska a Rumunska. Nedávno zakončená „konfe-
lence bezpečnosti" v Dumbarton Oaks a propagační kam
paň, kterou Sověty provázely její průběh, rozptýlily po
slední pochybnosti.

Bolševici dosáhli na této konferenci na svých spojen
cích v případě vítězství při nejmenším toto:

1. Byla uznána nutnost, aby kolem budoucích sovět-
ských hranic se vytvořila „sféra vlivu" Sovětského svazu,
nebo, jak jinak ji zahraniční tisk nazývá, „sféra výhradní
ho zájrmŕ':

2. Byla uznána zásada výhradních práv a povinností,
jež každá ze tří velmocí bere na sebe, aby zaručila bezpeč

nost a podpořila mír v té části zeměkoule, na které ta či
ona velmoc má největší zájem.

Tuto zásadu konference v Dumbarton Oaks stvrdila
protokolem a tak se bolševismus se souhlasem a podle plá
nu spojenců stává vojenským ručitelem bezpečnosti a míru
daleko před liniemi sovětských státních hranic v celém
území, o které má výhradní zájem.

Methodou, jak tato záruka se uskuteční, je vytváření
základen pro sovětskou brannou moc. A tak tedy už na
před se usnesením konference v podstatě rozhodlo o vo
jenské okupaci celého území bezpečnosti Sovětského sva
zu v Evropě bolševismem.

Celý předchozí politický vývoj, jehož základními člán
ky dosud byly sovětská a anglická vláda a benešovská
emigrace v Londýně, neponechávají nejasnosti v tom, že
poválečné Césko-Slovensko, nechť už budou jeho státní
hranice jakékoliv, spadalo by úplně právě v tuto sovětskou
sféru vlivu v poválečné Evropě. Každá jiná situace znamená
zostření politických vzájemných styků mezi dosavadními
„spojenci", za kterého se území českého národa nevyhnu
telně obrátí ve válečné pole třetí světové války. A kdyby
se toto české území ocitlo ve sféře sovětského vlivu, zname
nalo by to nevyhnutelný onu dvanáctou hodinu celých
tisíciletých dějin českého národa, po jejímž uplynutí český
národ by zmizel jednou provždy jako samostatná národní
jednotka se světově politického jeviště.

Podle jakých zása^i b.y s Cechy jednali

Tyto úvahy svědčí o správnosti našeho závěru:
1. Pro Sovětský svaz by byl český národ s formálního

hlediska poraženým nepřítelem, který sice nelm-
joval, ale pomáhal druhým ve válce proti Sovětskému sva
zu. Tato okolnost poskytne Sovětskému svazu právo, aby
předložil českému národu dalekosáhlé požadavky. :

Zároveň s tím by si mohlo jen politické nemluvně mys
lit, že by mohlo jakkoliv zmirnit požadavky Moskvy, kdy
bychom dělali ubohého žalobníčka, který prosí o slitování,
poněvadž „my jsme nebojovali a pracovat nás donucovali".
I když snad leckdo mohl miti podobné iluse, tu po zkuše-
riosti s Bulharskem musí se tyto iluse zdáti prostě směšné.
Bagrianovova vláda ve své notě sovětské vládě ohlásila
neutralitu Bulharska a definovala bulharskou účast ve vál
ce jen jako „symbolickou", apelujíc při tom „bratrským
citům ruského národa". Výsměšná odpověď sovětské pro-1
pagandy na tuto notu a vojensko-diplomatický políček,
jímž sovětská vláda odpověděla bulharským „bratřím", musí
donutit ke střízlivosti každého bólševisujícího slovanofila.

2. Nyní byly vyhlášeny také výsledky konference
v Breeton Woods. Obě konference, v Dumbarton Oaks a
Breeton Woods, se zabývaly předběžně týmiž otázkami,
které budou na pořadu budoucí mírové konference, jak |ji
spojenci plánují, a to v podobě předběžné přípravy mate
riálu pro mírovou konferenci., Bolševici na těchto konfe
rencích i v provázejících je propagačních kampaních zcela
jasně určili základy, Ha kterých hodlají vybudovat vzájem
ný poměr svému nejbližšímu politickému okolí, náro
dům, s nimiž budou po válce sousedit. Tyto základy for
mulují bolševici dokonale jasně a schválila je také Anglia
a Amerika; pokud pak jde o Finsko, Polsko, Rumunsko a
Bulharsko, máme již před očima první stadium, jak se těchr
to zásad používá.

Diplomaticky jsou tyto zásady formulovány hladce a
nelze jim odepřít logickou konstrukci, leč celý jejich hro®-
ný, skutečný smysl je velmi, dobře maskován.

Jádrem těchto zásad je:
A. Jakožto „výhradní" ručitel míru a bezpečnosti veš

kerého evropského území na západ od svých hranic žádá
Sovětský svaz, aby se tam odstranily všechny potenciální
síly protisovětské politiky. těmto silám patří činitelé vo
jenští, sociální a zejména ideologičtí. Sovětský svaz ěádal
a také dosáhl práva vykonávat úplnou kontrolu nad brané
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nou mocí, hospodářstvím a propagandou ve všech podo
bách uvnitř této sféry svého vlivu.

B. Sovětský svaz žádal a dosáhl, že „princip spoluprá
ce na podklade vzájemného pochopení" byl uznán za pod
klad, na kterém se budou budovat jeho poválečné vzájem
né styky s okolními národy. Spolu s tím všechno to, co pře
káží takovému vzájemnému pochopení, automaticky spadá
mezi činitele, kteří mohou porušit mír a kteří se musí od
stranit prostředky Sovětského svazu samého jakožto ru
čitele míru^v území, které podléhá jeho kompetenci, tedy
okolo sovětských hranic.

Je naprosto jasné, že mezi „ustanovení", která spojenci
sankcionovali, patří to, že všechny evropské národy, spa
dající do sovětské sféry, budou absolutně zbaveny bezpeč
nostních záruk, práva na politickou a hospodářskou samo
statnost a vydány doslova na milost bolševismu.

Na český národ by se to vztahovalo plnou měrou a zná
mé odmítnutí Anglie obnovili příslušný garanční pakt, je
logický důsledek a potvrzení tohoto stavu věcí.

Tak vyhlíží ve všeobecných rysech právní obětní stůl,
zhotovený sovětskou a spojeneckou diplomacií, na kterém
má býti podle jejich plánů obětována česká národní, po
litická a hospodářská samostatnost ve prospěch bolševic
kého molocha. '

Nivelisacená běžícím pásu

Aby si bylo lze jasně představit, co český národ by če
kalo za takových okolností od Kremlu, nutno miti na zřeteli
výjimečně vážný moment, který bude miti velmi mocný vliv
na moskevskou politiku a který tkví v základech celé vnitř
ní a vnější dynamiky bolševismu.

Ve své politické praxi se bolševici snaží uskutečnil so
ciální a národní nivelisaci, která je ideovým jádrem celé
ho jejich učení. Neopovrhujíc žádným prostředkem, pečli
vě se maskujíc, usiluje bolševická vládnoucí vrstva zabez-
pečití výjimečnou materiální a politickou posici sobě, ale
naléhavě a sveřepě hledí znivelisovati všechnu ostatní
masu na určité více méně ubohé úrovni. Politická bezpráv-
nost a materiální nouze jsou jejími charakteristickými znaky.

Přes všechnu svou politickou váhu v sovětské zemi
stalinská vedení by ani nemohlo, i kdyby chtělo, ponecha
li českému národu, kdyby se ocitl v dosahu bolševismu,
nějaké výhody v jeho životní úrovni a v politických prá
vech oproti sovětským poměrům. Vnitřní a vnější dynami
ka bolševismu se zakládá mezi jiným právě v tom, že po
hlcuje všechno odlišné i uvnitř i mimo sebe, neboť to, co
se liší od bolševismu, jó chtěj nechtěj živým svědectvím
proti bolševismu. ' > -

„Spolupráce na podkladě vzájemného pochopení" zna
mená porušení té čínské zdi mlčení a isolace, kterou Kreml
Vybudoval mezi Sovětským svazem a Evropou. Bolševici
nemohou si dovolit, aby svobodně a soustavně ukazovali
svému obyvatelstvu sytého a zámožného českého rolníka,
obchodníka, dělníka a inteligenta, žijící v sociálně-polilic-
kých poměrech, odlišných od sovětských. To by vzbudilo
ohromný psychologický výbuch v sovětské zemi, jehož ná
sledky by byly nezměrné, a to tím spíše, poněvadž sovět
ské obyvatelstvo je propagačně neustále orientováno tak,
že poražená Evropa bude od nynějška odplatou za všech
no trpět a strádat, kdežto Sovětský svaz že bude odpočívat
a zotavovat se. ze svých neštěstí na účet Evropy.

I kdybychom tedy počítali s nejvýš příznivými pod
mínkami, tu bychom musili doznat, že politika Sovětského
svazu Cesko-Slovensku [kdyby zvítězil) bude politikou
plné kontroly nad celým jeho politickým a hospodářským
životem s nivelisaci obou. a to pod úroveň sovětskou. Je
jasné, že to bude znamenal dokonalou sovětisaci země, ať

— již náhlým revolučním výbuchem nebo postupnou svéráz
nou ofensivou na běžícím pásu, ofensivou, vycházející ze-
ynitř, — a je konec konců lhostejno, jak se to bude dít.
2e však to bude znamenat příšerné snížení životní úrovně

.
českého obyvatelstva, o tom není nejmenšího sporu.

Ideální prostředek vy vlastivění
majetných

^.4
Neobyčej ně charakteristický materiál v tomto ohledu

poskytuje hospodářská konference v Breeton Woods, za
bývající se poválečnými finančními a hospodářskými pro
blémy. Sovětská delegace' ve svých požadavcích, které
konference přijala, dokumentárně ohlásila úmysl sovětské
vlády, že vnitřní kurs sovětského rublu se bude udržoval 1
na úrovni podle vůle vlády, bez spojitosti se světovými
obchodními cenami a vůbec nezávisle na jakémkoliv vněj
ším vlivu. Libovolně nízký kurs sovětského rublu na vnifi-
ním trhu, laciný rubl, jímž monopolní chlebodárce, rr- stát
platí lidskou práci, jest právě tou hospodářskou pákou, ječ
umožňuje příšerné vykořisfování všech těch, kdož pracuji
ve prospěch tohoto státu.

„Spolupráce na podkladě vzájemného pochopení“ je
vlastně nejtěsnější politícký svazek na podkladě nadvlády
sovětských zásad. Kdo - jestliže svědomitě uvažuje — se
odvážímtvrdit, že sovětská vláda nevyužije všech možností,
aby zapojila českou valutu do sovětská tak, že může usta
novit kurs české valuty na libovolné úrovni, když přece
český hospodářský život bude co nejtěsněji zapojen do .so
větské ekonomiky s právy, příslušejícími poražené zemi?
Jaký smysl by sovětská vláda v tom viděla, aby poražené
mu českému národu ponechala hodnotnější valutu, než má
její vlastní obyvatelstvo, a aby tedy zachovala v poměru

sovětskému červonci určitou samostatnost -české valuty
na světových trzích? Jinými slovy: Jaký smysl by viděla
sovětská vláda v tom, aby méně vykořisťovala český ná
rod než svůj vlastní, a aby se snažila zabezpečiti českému
národu vyšší životní úroveň než národu sovětskému, vlast
nímu?

SianoVisko, které zaujala sovětská delegace na obou
výše uvedených konferencích, dále „český rubl" a rozšíře
ní českých železničních kolejí na sovětskou šířku, ö čemž
se hovoří ve smlouvě Beneše s Kremlem, to vše osvětluje
články bolševického řetězu, který nevyhnutelně spoutá'čes
kou hospodářskou i politickou samostatnost a zapojí čes
kou národohospodářskou soustavu do sovětské jako abso
lutně podřízenou jednotku. .

S kterého konce mají bolševici v úmyslu začíti toto-za-
pojení a jakou pákou v takovém případě to učiní* O iora
bolševická propaganda v komentářích oběma konferen
cím nepovažovala za nutné pomlčet. „Spolupráce na pod- zá
kladě vzájemného pochopení", jak se ukázalo," vyžaduje, -
aby tu byla sociální harmonié, nikoli sociální antagonism
mezi partnery, zejména, když jeden je nekonečně silnější
než druhý. Bolševici jsou odhodláni se zaťatými zuby „spo
lupracovat" pouze s těmi „sociálními antagonismy", která
jsou příliš silné a zeměpisně vzdálené, než aby je bylo
možno pohltit. Jestliže anglo-americká buržoasie předsta
vuje právě takovýto příklad vzdáleného antagonismu, tu

evropské buxžoasii, jež se ocitne v jejich dosahu, jsou
bolševici odhodláni se chovat jinak. úvahách o budou
cnosti evropských valut v souvislosti s konferencí v Bree
ton Woods je skryt pečlivě propracovaný plán na to, zni
čit evropskou buržoasii. tomuto zničení potřebují, aby v
příslušných zemích mohli vyvolali takovou změnu sociální
struktury, bez které s jejich hlediska je nemožná skutečná
„spolupráce" a „vzájemné pochopení". ~

Klasický způsob, jak zničit každou buržoasii, záleží po
dle bolševického receptu v expropriaci jejího majetku. Pro
ten případ, kdyby se nepodařilo vytvořiti živelnou revo
luční situaci v Evropě, která by usnadnila tuto expropriaci,
bolševici už teď chystají a diplomaticky zaobalují možnost,
aby se tato expropriace provedla nerevoluěně, hospodář
skými reformami na- celém budoucím území Evropy, které
bude podřízeno sovětské kontrole. Právě tyto „reformy",
počínajíc valutovou, musí právě zabezpečit především tu
proslulou spolupráci na podkladě vzájemného pochopení,
ale ve skutečnosti mají za cíl zničit, majetné vrstvy v těch
to zemíph jakožto nositele národní resistence.
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Jmenování sovětských kontrolorů a poradců do bank
a státní monopol zahraničního obchodu pod vedením těch
to poradců rázem isoluje české hospodářské kruhy od
ostatního světa. Zapojení české ekonomiky jakožto podříze
né jednotky do sovětského národohospodářského plánu
zbaví je každé samostatnosti. A když budou takto zbaveny
jakékoliv opory zvnějška, bude pak následovat základní
rána — změna valuty.

Sovětská propaganda poskytuje přesvědčivý materiál
o záměrech Kremlu v tomto oboru. Sovětští ekonomisté po
važují papírové peníze v evropských zemích, které mají
býti zapojeny do sovětské sféry vlivu, za závazek němec
ké vlády, platící tak práci a jiné služby místního obyvatel
stva. Bude-li Německo poraženo, bolševici nehodlají splá
cet tyto závazky nebo zajistili jim reálnou hodnotu (v me
zích ekonomiky, kterou budou kontrolovali). Jinak řečeno,
bolševici hodlají tyto peníze anulovat a příslušnými ome
zeními při jejich výměně podlomit majetkovou posici zá
možných vrstev a zejména střední třídy, která nemůže ne-
býii protikladem každého komunismu v jakékoliv jeho in
terpretaci.

Jestliže sami bolševici nečiní z těchto svých záměrů
žádné tajemství, je-li jasné, že v případě jejich vítězství bu
dou míli všechny možnosti, aby tyto záměry uskutečnili,
tu co může je zadrželi, aby neprovedli další zcela logický
úder proti nikoli už majetkovým, ale také právním zájmům
zámožné vrstvy, úder, který rychle zavede celé české ho
spodářství na kolej legální a snad dokonce ani v tomto
ohledu ne tak příbš krvavé bolševisace.

Máme na zřeteli nacionalisaci těžkého průmyslu, dolů
bank, to jest to, co, pokud jde o průmysl, je také jedním

ze základních bodů programu „Polského národního sovětu"
v (Lublině.

Jen politický a hospodářský analfabet může se domní
vat, že po nacionalisaci, dejme tomu jen těžkého průmyslu,
bude lze se zastavit na poloviční cestě a že klíčovou oblast
národního hpspodářslví bude lze budovat na principu, kte
rý je přímo opakem toho principu, na kterém je zbudová
no hospodářství jako celek.

VVšechny ostatní obory národního hospodářství, spoje
né s činností nacionalisovaného průmyslu, zcela automa
ticky se ocitnou na cestě nacionalraaci. Nacionalisace těž
kého průmyslu a dolů je revoluční akt, který se mezi ji
ným projeví nezbytně také v pracovním zákonodárství a
nemůže se omezit pouze na těžký průmysl. Proces naciona-
lisačhí bude nabývali stále více revolučního rázu, bude
zatahovat stéle širší masy do věci a nezbytně zachvátí také
ostatní obory národního hospodářství.

_
Získali by dělníci?

Sotva je možno pochybo vati o tom, že takováto opatře
ní ve svém celku, která mohou býti ještě posílena a dopl
něna jinými, týkajícími se „odplaty" českému národu, vedla
by dokonalému hospodářskopolitickému zotročení Česko
slovenska Sovětským svazem. Velmi krůtě by trpělo ni-
velisací životní úrovně a pracovních podmínek pod
sovětskou úroveň. Žádný jednotlivec, žádné vrstvy české
ho obyvatelstva nevyjímaje, a dělnická třída, nebude trpět
o nic méně. Stačí si vzpomenouti na paragrafy sovětského
pracovního práva, platícího v době míru, vydaného r. 1938
a prohlášeného za základ výstavby socialistické společnos
ti vůbec :

1. Každý člen socialistické společnosti je povinen pra
covali tam, kde toho-bude stát žádat a pokud to bude po
važoval za nutné, a za svou práci bude dostávat tolik, ko
lik určí stát.

2. Každý pracovník u státu - monopolního prácedárce
— koná pracovní povinnost a plní státní úkol. Principiálně
každý přestupek v lakové práci je přestupkem proti státu
a podléhá trestu. Kdo nehodlá takto pracovali, je státní
zločinec, podléhající isolaci nebo záhubě.

3. Žádný pracovník nesmí miti možnost vyzískali jaký
koliv dodatečný důchod ze svých vědomostí a dovednosti,
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„kulakem", ledy vykořisťovatelem, a jako takový ztratil vo
lební právo vůbec. Rázem byly tak statisíce ruských sedláků
vyřazeny z politického aparátu strany. Jelikož všechno ob
dělávání půdy přeja. stát, bezprostředně v sovchozech (stát
ních velkostatcích) a nepřímo ve státně střežených, činovní
ky sírany vedených a státními strojními středisky obsluho
vaných kolchozech, kolektivních hospodářstvích dřívějších
drobných zemědělců. Tímto způsobem mohl Stalin bez od

poru prohlásili, že veškeré ruské territorium jest jediné velké
zemědělské společenstvo.

V souvislosti s tím bylá třída „kulaků" prohlášena za ne
potřebnou a byl jí vyhlášen nelítostný boj jako dříve velko-

,
statkářům. Její movitý a nemovitý majetek byl zabaven ve
prospěch kolektivních hospodářství. Miliony lidí byly povo
lány na lesní práce na daleký sever, kde hynuly těžkou prací

a špatným zacházením.
Pro přechodnou dobu^měly^býti tři druhy kolchozů (ko-

lektivnoje chozjajstvo) : v „tozu" zůstala pole i sklizeň drob
ných zemědělců soukromým majetkem^ jen práce, zvířata a
stroje byly společným majetkem, v „artělu" jest celková pro
dukce socialisována a jen obydlí jsou majetkem jednotlivců,
kdežto v „komuně" není ani tohoto omezeného práva užíva
cího. A tato komuna platila za ideální, oba ostatní druhy
měly být trpěny jen výjimečně jako přechod z občiny.

Zemědělské dělníky, málonájemce a malosedláky bylo
možno přivést do kolektiva, ježto hlavní rozdíl od občiny —
v němž byli dříve organisováni — jest jedině tén, že jsou
vedle zemědělské půdy také pro”ozovací prostředky vše
obecným majetkem. Proto bylo potřebí, aby tato katggorie
venkovského obyvatelstva snědla svůj dobytek, pokud jej
ještě měla, nebo jej zároveň s ubohým nářadím prodala těm,
kteří nemínili dobrovolně vstoupili do kolchozů, aby tak
zcela nezatíženi vešli v kolektiv, s vyhlídkou na bezstarost
ný život bez nejmenší možnosti něco ztratit. Počet kolektivů
stoupal velmi rychle, avšak nemohly plánovitě produkovati
z nedostatku znalostí, osiva, zvířat a chuti práci.

Naproti tomu ta kategorie ruských sedláků, která se do
mnívala, že vyhlášením Nové hospodářské politiky (NEP) se
stala svobodnými sedláky, kteří v době svobodnéhq obcho
du zlepšili své dvorce, nechtěla už osévaii. Nevstupovali do
kolektivů a nechali také svá vlastní pole ležeti ladem. Byli
malou menšinou, ale tato menšina dodávala přebytek, kte
rého bylo třeba městům. Podle sovětské statistiky bylo slo
žení ruského zemědělství roku 1928následující:

rolníků, zaměstnávajících dělníky . 4%,
rolníků bez cizí pomoci 63%,
malonájemců .....23%,
»bedniaků«— zemědělskéhodělnictva ...... 10%.

Na konferenci marxistické politiky v prosinci roku 1929
prohlásil Stalin zcela otevřeně vyhlazení kulaků. Y lednu
příštího roku byly poslány na venkov opět úderné trupý
strany, která prováděla kolektivisací násilně. Jakým způso
bům bylo prováděno likvidování kulaků, možno posoudili
již z toho, že místní úřady obvinily ústřední vedení dopravy
ze sabotáže, protože nedostaly dostatek železničních vozů pro
násilné vystěhování kulaků. Kolchozy dostaly tímto způso
bem zemědělskou půdu, stroje a zásoby kulaků, ale nedostaly
jejich vědomosti, a proto také výsledek hospodaření odpoví
dal těmto poměrům. Naejmění kolchozů byl uvalen státní do
zor, takže jejich sklizeň, zásoby a dobytek se stkví na roveň
státnímu majetku. Tímto dozorem a zavedením zvláštní obran
né organisace („osoaviachim") měla býti zneškodněna zá-
škodnická práce a následkem toho bylo ročně zastřeleno sta
tisíce lidí.

Za žádnou cenu se nesměla zahraniční veřejnost dozvě
děli, že hladem, zaviněným „reformami" sovětské vlády,
byly odsouzeny miliony lidí strašnému utrpení a tak byly
vyhledávány stále nové a nové procesy proti domnělým
škůdcům. Současně se propagovaly státní statky a vší silou
se vrhla sovětská vláda a' celá administrativa na zmechani-
sování zemědělství, neboť „železní sedláci" nemají nepohodl
ných myšlenek. Ale právě toto zmechanisování bylo příči

nou ruského agrárního zhroucení, neboť chyběl dobytek,
stroje a nářadí.

Tímto převratem byla za bolševického panství provede
na druhá agrární revoluce, která svým rozsahem a násilím
daleko předčila revoluci léninoyskou. Poněvadž sedláci
reagovali na tento, převrat četnými vraždami bolševických
předáků, poslaných na venkov provádění násilné kolekti-
visace, bylo nařízeno, aby těch oblastech, kde kólektivi-
sace nebyla dosud provedena, nebylo při jejím provádění
postupováno násilně. Tento výnos byl vydán ovšem až
v roce 1930.

V prvých dobách vláda odebírala kolchozům téměř vše
chnu sklizeň, kterou si již předem zajišťovala. Když si účast
níci počali činiti zásoby a sahali dokonce i na dávky,určené
státu, pohrozilo se jim prostě smrtí, nebo byli krátkou cestou
ihned likvidováni. Jako v době válečného komunismu byla
opět zavedena repartice potravin zavedením potravinových

" lístků, která byla zrušena teprve v roce 1933.Násilným od
straněním kulaků postupovala kolektivisace rychlejším tem
pem, takže již koncem prvé pětiletky v roce 1933bylo 65%
selských rodin kolektivisováno. Postup socialisace v těchto
letech byl následující: ~ .

počet kolchozů
počet v nich semknutých

jednotlivých dvorců .
s
.

procentová sazba kolektivi
zovaných sedláků . . .

1929
57.000

1931

221.000

1933
224.500

1,000.00013,000.00013,100.000

3.9% 52.7% 65%

Podle nových kolchozních řádů, vydaných v roce 1935,
nepřihlíží se při rozdělování čistého výtěžku kolchozů ma
jetku do kolchozu svého času odevzdanému, nýbrž jedině
jen pqčlu pracovních dnů („trudodeň"). Tato nivelisace. má
setříti poslední zbytky třídních rozdílů na venkově. Jako
celý státní aparát ovládla i kolchozy bolševická strana tím,
že v nich zřídila politické oddělení, sdružující místní komu
nisty a dostávající direktivy od činovníků strany.

V oboru incjuslrialisace postavil si pětiletý plán úkoly
tak rozsáhlé, že bylo nemyslitelné, aby průmyslově zaostalá
země je mohla všechny úspěšně zdolali. Provedení stál v ce
stě nedostatek kvalifikovaných dělníků, špatné dopravní
prostředky, neutěšené bytové a vyživovací poměry dělnic
tva a pod. Snížení ceny výrobků jako důsledek zvýšené pro
dukce a spotřeby se nedostavilo. Budování těžkého prů
myslu dálo se na újmu výroby předmětů denní potřeby, což
dává oprávněný předpoklad tomu, že již tehdy myslil Sta
lin na vyvolání světové revoluce komunistické, jíž by dalo
Rueko nejenom příklad, ale také zbraně. Zvýšily-li se mzdy
o 38%, zvýšil se index poživatin o 90%. Svýjimkou nafty
v žádném oboru průmyslu a nerostné těžbě se nedosáhlo sta
noveného cíle. Ale i za těchto poměrů dosáhl sovětský prů
mysl nebývalého rozmachu, a to hlavně průmysl těžký, le
tecký, chemický a výroba zbraní.

Za prvé pětiletky pod heslem „dohonit a předhonit Ame
riku" vyvinula bolševická propaganda nesmírnou agitaci.
Vyvrcholením industrialisační horečky bylo tak zvané „sta-
chanovské hnutí", nazvané podle horníka Siachanova, jehož
nadprůměrný pracovní výkon byl rozvířen tiskem a vedl

napodobování. Posléze bylo vydáno i heslo „pětiletka ve
čtyřech letech", takže první období pětiletého plánování
bylo možno uzavřití již v roce 1932.

Druhá pětiletka (1933-1937) j
Autoři tohoto plánu vytkli si rovněž niobyčejně vysoké

cíle, takže hned v prvých letech jejího provádění bylo
patrné značné pokulhávání za stanoveným plánem. Tempo
budování těžkého průmyslu se zmírnilo, neboť hlavní zřetel
byl obrácen na budování lehkého průmyslu, který měl vy-
ráběti předměty denní spotřeby, aby tak byl ukojen hlad
obyvatelstva po těchto věcech. Ale ani v tomto oboru -neod
povídaly výsledky skutečným potřebám a přáním, ani co se
týče jakosti výrobků, hlavně obuvi a textilií, která zůstala
daleko za průměrem západoevropských a středoevropských
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států. Tyto neúspěchy snažila se vláda zakrývati giganto
machií (plán výstavby domu sovětů v Moskvě o výšce 450
metrů) a rekordními podniky, zveličovanými rekle-nou (lety
do stratosféry a na severní točnu).

V zemědělském sektoru pokračovala socialisace dalších
individuálních hospodářství a do kolchozu vstoupilo v tomto
období značné proffento sovchozů. V zemědělství projevoval
se i nadále nedostatek tažných zvířat - a dobytka vůbec,
neboř za r/inulé pětiletky se zmenšil stav dobytka ze 70.5mi
lionu v roce 1928na pouhých 29 milionů v-toče 1932 —což
bylo důsledkem krátkozraké politiky vládních míst, která po
kládala potahy za neracionální, které musí být nahrazeny
traktory. Jelikož nebylo domácích továren na traktory, dová
žely se z ciziny, především ze Spojených států, odkud podle
sovětské statistiky bylo mezi rokem 1928až 1932dovezeno
171.000traktorů. Koncem roku 1927počalo se sice s výrobou
traktorů v sdvělském Rusku, hlavně pomocí amerických
inženýrů v továrnách ve Stalingradu a Celjabinsku, ale ne
dostatek kvalifikovaných domácích dělníků znemožňoval
intensivní práci ve7smyslu vytčených plánů hospodářskou
pětiletkou. ' /

Jelikož kulakové byli za prvé pětiletky zbaveni veške
rého majetku a byli zaměstnáni stavbou průplavů a kácením
lesů, bylo jim v roce 1934vráceno volební právo a povolen
vstup do kolchozů. Otevřený odpor zemědělců proti kolekli-
visaci, který přivedl statisíce ruských sédláků na popraviště,
na Sibiř nebo Oloněcké ostrovy, v poslední době takřka
úplně umlkl. Národ se na oko smířil s novým zřízením^avlá
da zmírnila původní tuhý kolektivní systém tím, že každému
členu kolchozu povolila skromné soukromé vlastnictví v po
době několika, slepic, vepřů a dokonce i jedné krávy. Zdálo
by se tedy, že se podařilo dosáhnouti kompromisu,- ale z po
plachu, který v roce 1938a 1939spustila moskevská „Pravda",
je velmi lehce uhodnouti, že ruský sedlák rozhodně s kolek-
iivisací spokojen není, nýbrž že jenom změnil methody své
ho boje s kolektivním systémem. Podle tvrzení listů bolše
vické strany „Pravda" a „Socialistický zemědělec" je v "Rus
ku znovu velký počet kolchozních sedláků, kteří, dík své
„socialistické píli" si vydělali tolik, aby si mohli opatřili sou
kromé vlastnictví, což jest vltstně přímým důkazem toho,
jak málo jim přirostla srdcTšocialisace zemědělského pro
vozu, i když v roce 1938vzrnsíl počet kolchozů na 243.700a
počet jednotlivých dvorců v nich semknutých na 15,200.000,
čímž kolektivisace zemědělců dostoupila 93%.

Třetí pětiletka (1938-1942)

Tato pětiletka zamýšlela další značnou výstavbu průmy-
*lu, především strojírenského a chemického. Přiznačné pro
tento další pětiletý hospodářský plán bylo zintensivnění pra
covních výkonů a dokončení mechanisace. Byla zavedena
pracovní knížka, omezeno právo měnili pracovní místo, pro
dloužena pracovní doba a zaveden sedmidenní pracovní tý
den. Nápadnou známkou industrialisace a -mechanisace hos
podářství Sovětského svazu, prováděné násilným tempem, je
nevyrovnanost ve vývoji jednotlivých .hospodářských od
větvi a výrobních odborů. Přestala „giganíomanie" prvních
dob socialistické rekonstrukce, takže třetí pětiletka kladla ob
zvláštní váhu na zřizování středních a malých podniků ve
všech průmyslových odvětvích.

Když se projevily nedostatky druhé pětiletky tak, že již
nemohla sloužili propagačním cílům, Sovětský svaz vypěsto
val si generaci „specialistů" dalšímu vedení průmyslových
podniků, které založili němečtí, italští, američtí a angličtí-
inženýři a technici a uzavřel se sám do sebe. Propustil vše
chny zahraniční inženýry, techniky a-odborníky a žádal za
odvolání zahraničních konsulů, kteří viděli příliš zblízka sku
tečný tep národního hospodářství ruského za bolševického
režimu. Bolševický režim soustředil všechno svoje úsilí na
těžbu nerostů a kovoprůmysl, zanedbávaje zemědělství.
I když se výroba v některých odvětvích zvětšila, pak to
bylo jen v poměru předešlé produkci, která byla směšně
nepatrná. Vzhledem nesmírným reservám jsou dosažené
výsledky více než skrovné.

Tento nepoměr mezi možnostmi a skutečností byl způso
ben nesnázemi, které bolševici nedovedli překonali, a ještě
více špatnou organisací průmyslu. Jednou z největších ne
snází byla veliká rozlehlost území, jež byla ještě zvyšována
nedostatečnými dopravními prostředky, které dopravu velmi
zdržovaly. Sovětský průmysl vinou malé výkonnosti, tech
nické neschopnosti a plýtvání materiálem nedovedl vyře
šili ani problémy hospodářské ani' technické. Strojírenský
průmysl, neodborně vedený domácími inženýry a řediteli,
dodává továrnám a statkům stroje takové jakosti,.že se za
několik měsíeů odhazují, do starého železa. Hekatomby sovět
ských tanků a letadel, zničených na frontě, jsou právě vý
sledkem těchto poměrů.

Největší obtíže se vyskytly v provádění pětiletek: nedo
statek pracovních sil've všech oborech, různé organisace na
vzájem zasahují do výroby, plány a methody byly štáb mě
něny, dodávky surovin a konstrukčního materiálu nedochá
zely včas. Nejdražší a nejjemnější stroje, dodané cizinou, jsou
vinou neodborného zacházení za. několik neděl pokaženy a
musí se čekati celé měsíce, než dojdou náhradní součástky,
poněvadž domácí lidé je nedovedou sami opravili. ' .

Sovětský průmysl tedy přes veškeré násilné stupňování
výroby nedovedl uspokojili potřebu celého národa. A ze
samostatných sedláků nadělala bolševická hospodářská po
litika šmahem hladové depulátníky na nových „družstev
ních" velkostatcích. V dějinách pětiletek mohou i naši sed
láci čisti svůj vlastní ortel zbídačení a smrtL

knihy ckživot
MilošŠváchá:Neplodná generace

XT’ dyž vyšel „Almanach na rok 1914",rodila se právě nová
Jx. česká literáráí generace, pragmatická ji pojmenovalL
Ovládala českou literajuru až do roku 1938,a jejím hlavním
zjevem byl Karel Čapek. Pragma je řecký čin, pragmatismus
byl poněkud přizpůsobenou filosofií amerických myslitelů

o mravní a životní účelnosti a zasahoval i do umění. Podle
něho neexistují filosofické pravdy všeobecně platné, ale jen
subjeklivnLpravda jednotlivců, jejíž oprávněnost se potvrdí
teprve při činu, v jednání. Co se osvědčí v praxi, co je ú-
spěšhé při použití, co je zkrátka' užitečně, je pravdivé. Objek
tivního poznání není, a pravda sama se musí objevit až
v praktickém životě, kdy si musí svou účelností vykoupit
nárok na své další trvání. Tak tomu mělo být i v umění, jež
mělo být cele zaměřeno službě životu.

„Pragmatismus neboli filosofie praktického života," kníž
ka Karla , přizpůsobila zahraniční pragmatismus čes
kému prostředí. Po poválečných zmatcích, v době konjunk
tury pro různé literární směry, dostala se ke slovu i generace
pragmatická,- záhy se propracovala mezi vedoucí. Pak se
stala i oficiální. Touha po uplatnění v životě, které hlásal
pragmatismus, nebyla lichá, i když se muselo hodně sle
vovat. Do čela nové generace Se propracoval Karel Čapek,
který již z počátků vynikal neotřelostí svých myšlenek, no
vými nápady a hlavně snahou sloužit směru vládnoucímu
současné lidské společnosti.

Karel Čapek pozvedl českou zábavnou prózu na úroveň
nebývalou, snad proto, že se ů něho setkala svérázná forma

- s neobvyklým, řekli bychom svrchovaně moderním a aktuál
ním obsahem, který zaujal většinu čtenářů. Tato šťastná sho
da udělala ž Karla velmi oblíbeného vypravěče,
který, určoval tón české literatury a měl krásnou příležitost
usadit se trvale mezi autory, které čte celý svět. Zdálo se,
že to je nový duch, který Vtrhl do světa malých lidí. Jeho
knihy byly čteny ze zábavy, mnozí v nich hledali i poučení.
Karel Čapek totiž dovedl nejen dobře vyprávět, ale i rafi
novaně vyhmátnout problémy, které měly přímo magickou
přitažlivost, silný rys aktuálnosti a zdánlivou nepomíjejío-
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nost. Byly vpravdě světové, všelidské a zdály se přetrvat
věky. Mezi Čapkovými řádky se zdálo probleskovat něco,
co autor jen naznačuje, ale naiopovídá. Tu se některým
čtenářům zdálo, že zde kouči proslulá čapkovská legrace a
začíná vážný problém. Bylo iřšak tomu ve většině případů
skutečně tak? Měl Kareľ'Capek něco na srdci? Chtěl lidstvu
opravdu něco říci? A co mu vlastně řekl?

Odpověď nemůže dát nic jiného než jeho dílo. Pokusíme
se ji nalézti. Za prvé zařadíme spisy Karla mezi lite
raturu čistě zábavnou a jako takovou ji budeme kritisovati.

Pokud se knihy Karla čtou pro zábavu, není
mnoho námitek. Zábavná próza má vždy poněkud mělčí ú-
roveň, i když se někdy zdánlivě zabývá světobornými pro
blémy. I kritik zde nemůže a nesmí zabrat hluboko.

/ " i .
Reformátor, který nechce reformovat.

Situace se však změní, hledáme-li v Čapkově díle pro
blémy a jejich řešení. Hned v prvních okamžicích zjistíme,
že si Karel Čapek klade jako problémy věci, jež prakticky
nikdy nemohou přijít v úvahu. Zdá se, že právě tato skuteč
nost dodává Čapkovým knihám až sensačního rázu. Mezi
normální dobrodružnou literaturu je neřadíme snad proto,
že ústřední sensační problém bývá podložen filosofií, i když
poněkud pokroucenou, a poznatky zdánlivě vědeckými. Snad
by to ani nevadilo v případě, že by jich Karel Čapek použí
val jako prostředku upoutání pozornosti širšího publika,
tedy jako vedlejšího činitele, a kdyby mu bylo hlavním cí
lem řešení závažných otázek. Bohužel, jak zjistíme, Karlu
Čapkovi skoro ve všech případech o nějaké řešení vůbec
nešlo. Utíká se do utopie, když mu není volno, podobně.jako
jeho člověk z „Obyčejného života", který v mládí rád zalézal
na tatínkově truhlářském dvorků zá dříví, kde měl svůj
koutek pro sebe. Čapkovy, utopie a sensační vymoženosti v
nich jsou čistě samoúčelné, a tak autor už v jádře pokazil
tak slibně začaté dílo.

Utopie Karla jsou kapitolou pro sebe. Od utopií
jiných autorů se liší především línu že neplynou z kritiky
skutečnosti a z nespokojenosti se sroučasným společenským
řádem. Karel Čapek současnou lidskou společnost nekriti-
suje, nebof je se současným stavem spokojen,- nebrojí tedy
proti němu, ba, brání jej, nepřeje si změny, protože se jí
bojí. Pro lepší zítřek všech nechce riskovat „kůrku chudá
ků", protože je to podle něho „nemravné". Proč tedy Karel
Čapek utopie píše, je v celku záhadou. Glosuje v nich sice
současné společenské poměry, ale jeho kritika si nezaslouží
ani tohoto jména,- je to spíše hlazení, přátelské poplácání po
zádech, tak jen dál, junáci. Zlo je a bude, proti tomu už nelze
nic dělat. Jen když se alespoň něco děje, ale raději málo,
maloučko, aby nám to nepřerostlo přes hlavu. Bude velmi
zajímavé sledovat, proč vlastně utopie Karla tak zajímaly, když necítil ani vnitřní potřebu je psát. Konjunk
tura, požadavek publika, ona pragmatická '„účelnost"?

Psát o snech budoucnosti bývalo obyčejně výsadou sociálních reformátoru, kteří reformovali alespoň na papíře,
když to ve skutečnosti nešlo, lépe řečeno nesmělo jít. Kapita
listicky založení lidé se jim vysmívali. Utopie samy byly
vždy plny optimismu. Karel Čapek ve své touze po origi
nalitě a ozařování, věcí s nevšedních stran to prostě obrátil.
Psal utopie proto, aby vylíčil lidem, jak by bylo zle, kdyby
se pokrok uskutečnil. Jen, proboha, žádný pokrok! křičí kaž-
da jeho stránka. Mohlo by se říci, že chtěl postavit protiváhu
onomu planému optimismu ostatních utopisíů. Jistě by tobylo zajímavé, nové, přitažlivé i pro světovou veřejnost. By
lo to však plodné? Karel Čapek přec musel vědět, že lidé
potřebují spíše pobídky než srážení zpět, naznačení cesty
a
„
n*k°li maf©ni. Tím odsouzeníhodnější je, že si vymýšlel

překážky, jéž lidstvo nikdy nemohou postihnout, zastrašoval,
aniž věděl proč. Na druhé straně si vymýšlel- problémy,
jež lidstvo nikdy nebude řešit, protože se nikdy nevyskyt
nou. Karel Čapek nevaroval, nýbrž přímo zastrašoval. Nehý
bejte tím, je to zbytečné. Jakýpak pokrok!

A přesto jistě viděl, že i jeho vzor, H. G. Wells, píše uto
pie, které nezakončí útěkem z civilisace a od lidí z nějaké
vybájené příčiny, třeba ze strachu ze strojů a vynálezů,
nýbrž snahou o vlastní příspěvek vyřešení otázek, které se
mohou lidstvu vyskytnouf

Duhovéfantasieutopií.

„Duhové fantasie, jež dva chlapci pouštěli do světa", de
finují bratři Čapkové své první literární práce, jež uveřejnili

v „Krakonošově zahradě". Tyto „duhové fantasie" patrně
neopustily Karla po celý život. Stále pouštěj, do vzdu
chu duhové balónky pro potěšení své i cizí. Balónky se
zmítaly sem a tam, stoupaly, klesaly, až posléze praskly, či
bez cíle bloudily světem. Ani Karel Čapek nevěděl dobře, oo
asi chce. Chtěl jen klid, mír a pokoj. Jeho utopie jsou do
brým obrazem jeho rozervanosti. Podstatou jioh je vždy sen
sační vynález, který „má úroveň" a prozrazuje, že autor je
vysoce vzdělán, takže si může jít pro látku nejen do oby
čejného života, ale i do filosofie, psychologie, vědy, kde se
prostě naskytne. Zvláště filosofické a psychologické náměty
jsou mu blízké. Jinak má velký přehled po všech otázkách,
jež mohou zajímat normálně i nadprůměrně vzdělaného člo
věka jakékoli země.

Karlu Čapkovi nečiní zvláštních obtíží vyhmátnout! ně
jaký problém a dát mu až sensační ráz. Karel Čapek je pra
vým dělníkem Absolutna. Materiálem je mu totiž cihla stej
ně tak dobře jako Bůh, člověk, roboti, nesmrtelnost či bu
doucnost lidstva. Ňic mu není posvátné a nedotknutelné,
před ničím se nesklání, což je konečně v pořádku. Vůdci
lidstva musí vždy jednat nekonvenčně a v určitém směru
bezohledně. Můžeme však Karlu Čapkovi přiznat nějaká
vůdcovství? Doba, ve které žil, mu něco podobného přizná
vala. Ano, bylo to však něco za něco. Karel Čapek ji hájil,
nemohla se němu tedy obraceli zády. Musel dojít uznáni.
Bude je mít i doba budoucí?

Karel Čapek není „svatokrádežníkem" proto, aby ukazo-
vah hloubky věcí, jejich přednosti

e
či nedostatky, aby na

pravoval, řešil a ukazoval, jak to tedy má být. Karel Čapek
by totiž jen pro zasmání udělabvše, na ostatním (ani lak ne
záleží. Jen když je čtenář spokojen. Vždyť podle pragma
tické pravdy jen takové knihy jsou dobré, které se
hodně .prodávají. Cím více výtisků se prodá, tím lepši
kniha.. Pro zajímavý námět by šel kraj světa, ale pak si jej
postaví do koutka jako kulisu a před ní počne provozovat
své kouzelné kejkle. Tak je oním „svatokrádežníkem" zcela
zbytečně.

Pro Karla je svět utopie pouze vysoce zajímavou
věcičkou, jež poutá zájem čtenáře i autora samého. Je to
pole posud ladem ležící,' panenské, které stojí za lup. Pohří
chu, Karel Čapek je sice dobrým zahrádkářem, soudě podle
jeho knih, ale podobným polím asi nerozumí. Alespoň je
neobdělával, jak náleželo. Dovedl je sice dobře vymrskat, ale
nedal půdě, co jí patřilo. Opusťme nyní pole podobenství.
Karel Čapek se opravdu velmi zpronevěřil látce svých uto
pií. Z neznalosti či z neumění to jistě nebylo. Snad v tom»
byla doba, povaha, nešťastná životní filosofie, nemoc, kdož
ví. Jedno je jisté. Duch Čapkových utopií není zdravý. Karel
Čapek se tam vrhá, aby plenil a —bavil. Když ze-čínábojo-
vat, je již dávno pozdě. Věc je prcúirána. Karel Čapek bojuje
až tehdy, kdy se jedná o pouhý život. Před tím boj zatracuje.
Nemá, proč by bojoval, nezná vlastní cesty. Cestu mu ukáže
až smrt. Zlá filosofie.

Ve filosofii po sobě Karel Čapek nezanechal ničeho,
ačkoliv byl jako filosof slaven. Pro myšlenkové výboje neměl vytrvalosti, ba ani důvodu, ani odvahy. Karel Čapek
není útočníkem; vždy se spíše jen brání. Na cestu se vydává
krokem nejistým a tápavým, předstísaje hluboké zadumání
nad záhadami světa. Na své cestě neměří, ani nehodnotí,
neboť ani nemá čím. Nemá ideálu ani směru, na všem se
snaží vidět jen dobré stránky. Má jen jeden cíl: bavit, smát
se, třeba za cenu slzí. Ideál, že má uměleo bojovat, vést, u-
kazovat cesty, je mu naprosto cizí.

H



PíttmmosLv

Vyoperované slránka sociálni.

Postavy utopií Karlů Čapka by na normálním světě ne
byly schopny života. Jsou to jen zploštělé typy, určitý druh
lidských robotů, kteří vzbuzují dojem skutečnosti jen raíi-
novaností Čapkova podání. Karel Čapek je přímo geniální
ve výběru a třídění — nechci říci vynalézání, vymýšlení
či tvoření — typů, charakterů i situací, které „zde ještě ne
byly". Postavil na hlavu romantický názor na inspiraci .

1Ke
své práci přistupuje s jasnou hlavou, veden čistým rozumem,
« klasifikuje a třídí látků.'Počíná si jako inženýr, jenž však
dostal podivný materiál: psané slovo. Mnoho má společ
ného také s lékařem, protože lidé jeho dramat, románů i po
vídek jsou jím nějak operováni,- něco jim obyčejně chybí.
Skoro vždy je to stránka sociální. Je to tím podivnější, že
Karel Čapek žil v době sociálních kvasů, kdy se již mnohé
si mnohé projevovalo, kdy lidé začínali jevil nepokoj, kdy
^propukaly lajrié i zjevné vzpoury proti nespravedlivému
sociálnímu řádu. Karel Čapek chtěl působit syýru dílem jako
plej na rozbouřenou hladinu. Snažil se zahradit mezery,
urovnat roztržky prostě tím, že jich nedbal. Mluvme o ně
čem jiném, řekl by asi.

Karel Čapek nemá rád titány, proto nechá chemika Pro
kopa celý „Krakatit" tlouci křídly, přirozeně, že marně. In
ženýr Prokop je titán, který chce spasit lidstvo, ale autor
mu v tom zabrání. Chceš dělat velké věci, budeš proto dělat
jen malé. Tak je to dobře. Odvede jej od velikosti malosti,
ód boje ke hnití. Karel Čapek mohl udělat z Prokopa velkou'
postavu, ale nechtěl, či neuměl. To se mu stalo mnohokráte,
takže nakonec nestvořil žádné velké postavy. Všechny mají
velmi nízký průměr, resignují a spokojí se s málem. Zde se
krásně projevuje Čapkův odpor titánství, jež podle něho
ničí lidstvo. Titáni chtějí dělat jen velké věci, které přiro
zeně vyvolávají změnu. Změna je podle Karla Čapka bolest.
Chraňme lidstvo před bolestí. Lidé se stejně nikdy nezmění

a zůstanou takoví, jací jsou a byli. Chtějte reformovat a po
vede se vám jen ná staré chyby navršit nové. Každý velký
člověk chce reformovat svět. Chraňme proto svět před vel-
kýmí lidmi. Pryč s hrdiny a titány! Jen malí lidé, jen pro
střednost zachrání člověka.

' Strach ze změny předurčuje váhavost Karla Čapka ve
věcech budoucnosti. Bojuje všemi silami o zachování přítom
nosti, kterou se však z opatrnosti bojí kritisovat. Karel Ča
pek vidí, že se lidé nemají dobře, ale jejich vůli po lepším
zítřku sráží výstražným prstem: Chcete se mít lépe? Dejte
pozor, abyste se neměli hůře. Máte poslední a ještě se ne
stydíte to riskovat. Je to nemravné.

Karel Čapek trpěl celým komplexem strachu z pokroků
civilisace, z oněch pokroků, jež na druhé straně tak samo
zřejmě předpokládal, a s jichž fakty tak lehko hýřil a plýt
val. Tehto strach na něm seděl všude a měl přímo vražedné
následky. Karla Čapka civilisace drtila. Obdivoval a bál se
jí zároveň. Yé světě změn, kdy po revoluci inženýrů má
přijít revoluce sociálních organisátorů, cítil se osámocěň.
Cítil by se snad osamocen v každé době. Neuvědomoval
si příslušnost žádné sociální třídě a shad proto nekritiso-
val žalostné poměry, jež kolem něhó vládly. Jistě je viděl,
ale utíkal před nimi. tomu falešnou cestou. Odvracel se
od spravedlivého hněvu, jenž by ho přivedl do konfliktu
* vládnoucí vrstvou. Nebylo mu však volno. Svými útěky
dó světa utopií a exotiky to dokazuje, A přece nepovstal.
Proč?

Proč nebojoval?

Předně, Karel Čapek nebyl bojovníkem už svým zalo-
iením. Nic ho nepálilo, nic tedy nehasil. Korunou všeho
bylo, že na nic nehleděl nepřátelsky. To však také zname
nalo,. že se neumí pro něco nadchnout. Na všem se snažil
vidět jen tp pěkné. I taková činnost však předpokládá hod
nocení, vždyť, jak poznáme, co je pěkné? Nad špatnostmi
světa zavřel Čapek oči s povzdechem, že se prý'lehce mlu
ví, ale těžko dělá. Yšude je špatnost a pravdy nenajdeš.
Lépe všeho nechat a dopadne to stejně. Když měnit, tož leda
sebe, lidičkové; jen proboha žádné revoluce a novoty. To

je lepší bída a jak to všechno je. S kůrkou chudáků se neex-
perimentuje. Je to nemravné. Kdo se má špatně, je to asi
jeho vina! ,

Co by byl Karel čapek znamenal, kdyby své umění dal
do služby myšlence, jíž se stále vyhýbal; kdyby« byl bojo
val, kdyby se nebál postavit se proti proudu, bičovat, kri
tisovat lidskou společnost a umožňovat jí lak nahmatání
chyb; přičiňovat se o jejich odstranění, upravovái a uka
zovat cestu vzhůru. Byl by se o lidstvo zasloužil více, než
svým útěkem do prostřednosti a bezmocného se oddání osu
du. Karel Čapek se jistě domníval, že koná lidstvu velkou
službu. Viděl kolem sebe přátelské obličeje a málo nepřá r
tel. Snad mu to ani nebylo nápadné. Ávšak kolik přátel a
jaké zásluhy by získal neohroženým bojem a prosazováním
nových myšlenek. Vyjasnilo by se, přesto, že by mosty byly
strženy.

Co plátno, Karel Čapek si zakládal právě na lom, že umí
takové mosty stavět, že umí protiklady spojovat. Od loh®
byl pragmatikem, králem kompromisů, ovšem tichých, ne-

-hlučných. A přece spodním tónem jeho prací je pesimismus,
který prolíná vše. a

Jsou dva druhy pesimismu. Jeden je pasivní a čistě
osobní, druhý je aktivní, rvavý, vyplývající z kritiky sou
časných poměrů. Pesimismus Karla Čapka je resignací, za-
trpklým zlomením hole nad vším okolo, snad také tichou
provokací, tak tichou, že je nutno se jen domýšlet, vzpou
rou, mající působit jen zpětným nárazem. Většina postav
Karla Čapka jsou podivní hrdinové, na něž autor přenáší
atmosféru své duše. Vzbuzují ve čtenáři sympatie na první
pohled, i když ještě ani neví, co jsou vlastně zač. To jim Ka
rel Čapek otevřěl cestu, do čtenáře svým čarovným způso
bem, který odzbrojí skoro každého^ Tak se také stane, že
čtenář přijme pasivní zakončování těchto děl jako samozřej
mou nesrovnalost, jako nový obratný úskok autora, který
dovede vyhledával takové množství nezvyklých situací a
námětů vůbec. Utopie je přec něco nezvyklého pro normál
ního občana, co divného, že I konec je neobvyklý. Nezvyklá
věg přece může končit nezvykle. Ano a nikoli. I pohádky
končívají naprosto lidsky. I utopie se přece jen konec kon
ců musí řídit lidskými zákony, které určuje zdravý lidský
rozum. němu se Karel Čapek vždy hlásil, ale zrazoval
jej ve svém díle, kde jen mohl.' Jeho hrdinové vždy splaskli
a proměnili se v zmoklé slepičky, které byly nakonec rády,
že to dobře dopadlo. Podivný konec „Továrny na Absolut-

^ no" na ipř. vysvětluje autor vyčerpáním z honičky s tiskár
nou, což je asi totéž, jako skrytý výsměch obratného stylisty
hloupému čtenáři.

Silnějším projevem pesimismu Karla Čapka je přímo
strach ze života, vyjádřený nejsilněji v dramatu „Věc Ma-
kropulos", kde se lidé bojí dlouhého věku. Je to dosti la
ciný zápor lidského snažení, i-když leckterý mudrc nad tím
přikyvuje hlavou. Lidé se přec přímo pachtí za tím, aby svůj
život prodloužili, a Karel Čapek také jistě nerad umíral. Zda
ae podaří prodloužili lidský život měrou skutečně neoby
čejnou, není ještě známo, a už tady máme varování. Zda po
krok bude skutečně tak vydatný, že prospěje všem, to ještě
není ani zdaleka tak jisté, a už tady je strach z něho. Karel
Čapek se měl spíše obrátit proti lidem, kteří lidský pokrok
halí, jen když jim to vynese. Měl bojovat, stíhat satirou,

.
ironií, pošklebkem všechny, kteří ničí práci geniů lidství,
bez nichž by lidé stále bydleli v jeskyních a halili se do
koží. Nikoliv! Spokojí se pouze s projevem nevíry v technio-
ký pokrok, nevěří největším synům lidstva, avšak oslavuje
cháboučkou prostřednost, jež je nudou, jaké není rovno,
oslavuje přítomnost, v níž miliony pláčí hlady, nechce a
nevidí nutnost změn, 'varuje před nimi, káže, zapřísahá,
sabotuje boj za lepší a slavnější budoucnost, níž se nako
nec obrátí zády a raději plujejs gestem pesimistické melan
cholie plnými plachtami dó „starých zjalých časů".

Karel Čapek má ve svém díle celou řadu figurek „ma
lých lidí" z doby, kdy sociální vření bylo patrno na první
pohled. Na všech musel provádět operace, při nichž jim arm

IS



Přítomnosti
Marxismus zjevně a svobodné zednářství zastřeně směřovaly

stejnému cíli: vychovat společnost jednak toužící jen po
hmotném úspěchu a po požitcích, jednak propadající skepsi a
libující Sí v plané kritice. Při záměrném ochuzování lidu neu
kojitelné materiální touhy vyvolávají nespokojenost a závist
chudých vůči majetným, činíce ony povolným nástrojem roz
vratu; skepse pak zbavuje člověka činorodé odvahy a rozhod
nosti, znemožňujíc mu správně rozpoznat! hrozící nebezpečí a
odhodlaně mu celiti. Politika zmocnila se duše člověka, aby jej
tím snáze zotročila.

Evropská kultura spočívá na základech, jež po staletí bu
dovalo křesťanství, moudře využívajíc zdravých sil evropských
národů.. Přesvědčivým dokladem jsou katedrály a poklady
umění v evropských městech, ničené dnes barbarskými nálety
Anglo-Američanů. Na věci nic nemění politováníhodná skuteč
nost, že během doby křesťané se rozpadli v různá vyznání.
Nenáleží jedinci souditi, které z nich je pravdě nejblíže. Do
jista postačí, uvědomí-li si všichni,' že je spojuje evangelium
Kristovo a že nejspíše se sejdou, budou-li jen jeho učení usku-
tečňovati svým životem. Není nauka Kristova projevem sla
bosti, jak sn?d se mnohému zdá, ale naopak zdrojem nesmírné
síly a odolnosti. "Lidstvo, vychované liberalismem, ztratilo ta
ovšem pravé porozumění. Svedeni mylnými názory či záměr
ným vlivem, jedni odvrhli křesťanskou víru, ač ji blíže nepo
znali, druzí zase dávají přednost budhismu nebo jiné nauce,
aniž by se byli dříve stejně zahloubali do učení Kristova. A
tak pro mnohé Kristus přestal býti ústřední postavou lidských
dějin, zcela podle židovského přání.

Rádi opakujeme známý výrok »mens agit molem« — duch
vládne hmotou. Nepřehlížejme však, že i materialistický životní
názor je výtvorem ducha, ovšem zvráceného. Nebezpečí, které
dnes se všech stran doléhá na Evropu, je Idonee konců výsled
kem^ tohoto ďábelského ducha — ducha talmudu. Talmud pak
vyvěrá z učení židovských farizeů, oněch farizeů, kteří ukři
žovali Ježíše Krista. Proti talmudu, duchu záporu, stojí proto
od prvopočátku evangelium, duch kladu, mohutná stavba Krlo-
tova, a »brány pekelné ji nepřemohou«.

Míjeli-li bychom lhostejně tohoto ducha kladu, či dokonce
snad jej vědomě odmítali, zda nepřispívali bychom mimoděk
sami vítězství onoho zla. proti kterému dnes ze všech sil ao
bráníme! Při nej menším však bychom byli nedůslednými.

Jan P elant

Návrat tazaronů.

I zarytý nepřítel Mussolinihn uzná jeho zásluhu o zlepšeni
hmotné a duševní úrovně širokých vrstev lidu. Kdo navštívil Itálii
před lety, spatřil spolu s veškerou nádherou uměleckých sta.
vebních památek též smrdutá. špinavá předměstí a v tištěných
průvodcích byl varován před smečkami žebráků, falešnými penězi,
všelijakým vydíráním a úskoky, nebo upozorňován na nebezpečí
malarie v některých krajích Ve všeobecném přehledu úvodem
poukazováno také na značný počet analfabetů v Itálii. Ale Duce
záhy seznal, že snadněji lze zbavit! zemi přírodních močálů, než
duševních, nebqŕ jeho boj proti žebrotě a pověře narazil na znač
né překážky. Zvláště v Benátkach, Rime a Neapoli na sta práce
schopných povalečů bylo dobře orsranisováno; dovedl-li oškubaný
lazzaron hráti dobře úlohu chudáka lazara, vyvdal třeba velmi
bohatě svou dceru. Některé vlády slibovaly sice vyhlazení pova
lečů, netroufaly si však rázným činům, když žebrotu hájili 1
někteří národohospodáři, soudící, že tu jde o značný příliv peněz
z ciziny! Mussolini byl také toho názoru, že podniká-li něco Ital,
nebo vydává-li se na cestu jako moreplavec, nepotřebuje tomu
žádných talismanů, spíše af rozumně uváží, co dělá, než zavěšo
vat! do kapliček roztodivné předměty a pálit! tomu marně svíč
ky. Poutě zázračným obrazům a soškám těšily se tu daleko větší

.
pozornosti, než důležité osvětové podniky. Náboženství má býti
záležitostí rozumu, zde však pověra a nevěra šly spolu ruka v
ruce. Lidé vyrašení z dosavadní duševní a tělesné lenosti stali
se zapřisáhlými nepřáteli nového řádu, byť to veřejně z opatrnosti
nedávali najevo: čekali jen na příležitost.- Národu rozdrobe
nému po staletí v tucty státečků zůstal přirozeně také nadbytefc
šlechticů, zaujímajících neprávem vlivná místa. I v tomto směru
počato s tříděním zrna od plev. Páni, jichž heslem bylo Bene vixit,
qui latuit, což je asi Tomu dobře je. kdo se »ulije«, cítili se také
ohroženi. Cože, pracovat? Nikdy! V tom směru bylí s lazaromy
jedna mjsl. Snad jsou nyní uspokojeni, když celá obsazená Italie
proměnila se v tábor žebráků, přijímajících milodary od cizinců.

•
,
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Cickus APOLLO

PraJtaVII.LeteitskéRám.,tel.itekL774-10.
Denně v 15 a 19 hod.
velký, každý měsíc

nový
CIRKUS

ovyprogram
nejlepších

světových

atrakci

PŘEDPRODEJE:Lindtova pasáž. Václavské n. 4,
lei. 222-94a u pokladen cirkusu, leL 974-19,
od 9 hodin nepřetmlě.

SPOJENÍ: (přímé žrali) 2, 8, 11, 18,z přestupních
tratí: 3, 7, 14, 17, 22, 23.

Ke%aha»ujte Je/ X těébto
•tarých obrouček It brýlím
»hotoví Vám Ufátks

A bude otiti .kla, jvM

BRŤ-LE PROTI OSTISt«!

. :

je zárukou spolehlivé jakosti
všech druhů keramických výrobku

Západočeské továrny kaolinové šamotové a slovenské závody magnesitové,

•ktfovAspolečnostv Praze•generálníředitelstvívPrózeIL,UpölcovnyV,tel.
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Jake ve vatičce

je vitamin C uchován v bramborech!

na loupačku. Zhuštěně je obsažen

ar některých výrobcích TROPON.

Hospodařit! přípravky TROPON •
příicaK této doby.
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