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H Lerscb: Kladivo buší

Krtižikia německélho bástni'ka - děbníka, je oslavou dělní
kovy práce, oslavou. Vyjádřenou prostými slovy.

Brož. 25.—.

V4clev Nmeot Kola se točí

Dělnický autor, známý svými povídkami, otiskovanými
v časopisečtí, předkládá svůj první soubor. Ukazuje v
něm lidi z továren a dílen, kteří se dovedou postavit
ke své práci s chutí a úsměvem. Brož. 20.—.

. weiter: německého průmyslu

Kniha velmi užitečná pro každého, který se chce stmě
né informovat o hospodářském životě, o jeho problé
mech výrobních i čistě lidských, aby dospěl ve velkém
sociálním dění dneška názorům, založeným na zdra
vých základech.. Brož. SO.—*

Síly a reservy Evrapy

Podle originálních pramenů zpracoval Ignát Fern.
8 diagramů.

Z obsahu: Celkový rozhled, 350 milionů lidí - Společně
zajištěná výživa - Společná práce - Společné hospoda
ření - Dynamika. Brož 15-—•

Herbert Hlt tinger: ka j ak| g^,,

Nadšený milovník přírody, okouzlený sluncem, křišťá
lovou vodou a modrým nebem, vypráví ve své knížce
o dravých řekách a říčkách alpských. Brož. 60.—.

Hak on Miele h e: Panenské ostrovy
Přeložil VI. Procházka. Se 2 mapami, 210 kresbami a 19
fotografiemi autorovými. Nová poutavá kniha dánského
spisovatele! Je to výsledek dvojí cesty, kterou podnikl
krátce před touto válkou do bývalé dánské koOonie,

třem malým ostrovům v Antillách, St. Thomasů, St.
Jotvru a St. Oroix. Brot. SO.—*
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Přítomnosti

Emanuel Moravec:

Nástroj \

'Řítíme, že dlouhá a vysilující válka dosahuje svého
vrcholu. Obě zápasící strany snaží se přirozeně o ko

nec svůj. Poražen bude ten, jehož válečné plány se zhatí.
Vzpomeňme, jak to začínalo. Němci chtěli pouze vrácení
území, o něž přišli po prvé válce světové. V roce 1939 je
ani nenapadlo, že budou pověřeni úlohou organisovat a
bránit Evropu. U nepřítele cíl byl jasný. Rozhodl se zni
čit Velkoněmeckou říši a nacionálni socialismus vyhla
dit. Němci naopak neměli v plánu zničení Francie, An
glie, ani Polska. Německé příměří s Francií bylo často vy
kládáno jako zbytečná velkorysost, hlavně, když se tak
pěkně vybarvil admirál Darlan v rö?e 1942. Vrátíme-li se

válečným cílům obou stran, máme dánu také definici
vítězstvu

Nepřítel bude poražen ve chvíli, kdy se bude musit
vzdát myšlenky, že zničí Velkoněmeckou říši a že vyvrátí
nacionálni socialismus. Pokus v tom smyslu je nyní zvláš
tě vystupňován už třetí měsíc. Se tří stran nepřítel dotírá
na Evropu. Tři data 12. květná (Italie), 6. června (Nor
mandie) a 21. června (Bílá Rus), prozrazují, že čas ubíhá
a polovina doby, která je vhodná pro letní operace, že je
za námi. Počátkem srpna opravdu letošní letní bitva o
Evropu Vrcholí. Německý voják stojí také na čtvrté fron
tě, kterou nepřítel organisuje na evropském území s po
mocí banditů a teroristů hlavně na Balkáně a ve Francii.
Konečně je tu stále fronta vzdušná, obstarávaná zejmé
na americkým teroristickým letectvem. A 20. července
se přihlásila poslední fronta, kterou nepřítel se pokusil
vytvořit uvnitř německých ukázněných řad, fronta za
slepeného hloučku německých reakcionářů. Zázračným
zachráněním Vůdce dosáhl boj o Evropu svého vyvrcho
lení. Rána, namířená proti Hlavě evropské obrany, byla
odražena. Na všech ostatních frontách obrana ?ůstává
nezlomena a má znamenité výsledky. Vleteckéválce
jsme přikročili odvetnému útoku. Jižní
Anglie od 16.„června je pod trvalým ostřelem létavých
pum »V 1«. Ze tří nepřátel nyní nejvíce trpí morálně
Angličané, kterým bylo slibováno, že Anglie bude mít už
navždy pokoj od náletů.

Co získal nepřítel v této letní ofensivě? Anglo-Ame-
ričané nasadili dosud v Normandii a v Itálii asi 75 divisi
(z toho 45 v Normandii). Na sklonku prvé světové války
měli Anglo-Američané na evropské půdě HO divisi. Dnes
nemůžeme ovšem divisi pancéřovou stavět jako rovnocen
nou vedle divise granátnické, pokud jde o útočné mož
nosti, ale v obraně granátnická divise je dnes vybavena
tolika protipancéřovými prostředky, že ie vážným protiv
níkem divise pancéřové. V tom je výhoda obrany, že divi
se nepancéřové získávají na bojové hodnotě. Ríše

obranou šetří své pancéřové síly. Užívá jich’
jen v nejnutnějších případech ke krátkým odvetným úde
rům. Nepřítel přišel do této rozhodné bitvy s neobyčej
ně mocným útočným materiálem nejen na západě a na
jihu, nýbrž i na východě. Na jihu a na východě čelíme
tomuto náporu oceli pružnou obranou a uvol
ňováním terénu. V Normandii po útočení trvajícím
přes 8 týdnů nepřítel získal asi 4000 km 5 území, t. j. asi
V™území, jehož .dobyli Němci v roce 1940 ve Francii

v pěti týdnech vítězného tažení. V Itálii a na východě je
ztráta území arciť značnější.

Bylo by pošetilé, kdybychom tyto skutečnosti brali

na lehkou váhu. Hlavně bolševický postup na východě
musí dělat starosti také Anglii, která trčí v Norman
dii a nemůže s místa. Vrchní velení čelí na západě a
v Itálii nepřátelskému náporu 'jen nejnutnějšími silami.
Také na východě nebyl ještě proveden nástup větších ně
meckých sil odvetnému úderu. Sovětská ofensiva musi

se nejprve nechat vyjádřit a na vhodném terénu přibrzdit.
Zatím co na západě a na jihu úspěšná obrana bude pokra
čovat, na východě vše zraje rozhodné bitvě. To cítí také
sovětské velení, které dělá ostré předhůzky hlavně brit
skému generálu Montgomerymu, který v Normandii při
nejhrozríějším plýtvání materiálem má ty nejmizivější
výsledky. Bolševikům se totiž podařilo od severu i jihu
obejít rozsáhlé území Finského močálu, který dělil se
verní frontu od jižní, ale obě krajní křídla, severní pod
jezerem Čudským a jižní při ústí Dněstru, zůstala do
sud povážlivě zpět. Nehnou-li 'se tato bolševická křídla,
nebude moci také postupovat střed.

Tím, že se bolševické divise dostaly do prostoru bub
lina, uzrála také polská otázka v táboře Spojenců poli
ticky. Kde jsou sliby Anglie a Ameriky? Angličané sedí
u Caen, Američané kolem Cherbourgu. Kdo by hospo
dařil ve Střední Evropě, kdyby Němci na východě po
volili, leží tedy na dlani.

Před měsícem na Dálném Východě byla v proudu
bitva o ostrov Saipan, která končila japonským ústupem
a obsazením Saipanu Američany. Japonské velení se do
sud nerozhodlo' rozhodné bitvě na moři. Americké vá
lečné loďstvo je dnes připoutáno souostroví Mariánské
mu. Změna vlády v Japonsku je v souvislosti s novým ja
ponským válečným plánem. Nová vláda hodlá čelit Ame
ričanům na jiných liniích, než které vytyčil «.Tojo, ale
bojovat bude až do vítězství. Zatím co Japonci vydali
Američanům několik ostrovů, v Číně neobyčejně upevnili
své postavení a získali území asi s 50 miliony obyvatel.
Vážné boje jsou v proudu v severní Birmě. Také válka
na Dálném Východě stojí na místě a Anglo-Američané
tam musí útočit a znovu útočit, podobně jako v Evropě.

Americký válečný materiál ukázal se opravdu váž
ným činitelem v této válce na straně našich nepřátel,
ale u nás je ta výhoda, že než se tento materiál mohl
uplatnit, jak E\ropa tak- Východní Asie získaly ty nej-
výhodnější podmínky obrany. Zajistily si hospodářskou
a vyživovací soběstačnost, a co je důležité, prostor,
jehož dobýváním se nyní americký materiál otupuje.
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branné moci svou bleskurychlou akcí vzpružil sebevědo
mí Německa a celé Evropy, pak rychlé překonání krise
po zločinném atentátu dne 20. července shluklo celý ná
rod kolem Vůdce a zmnohonásobilo jeho síly.

Když se Anglo-Američanům podařilo ^získat Bado-
glia, vzájemně si blahopřáli, že mají před sebou volnou
cestu Itálií a že nebude dlouho trvat a ze severní Italie
potáhnou přes Maďarsko do Polska a přijdou do Lvova
dříve nežli Sověty. Místo toho na měsíce uvízli u Cassina
a válka, jež měla být skončena r. 1943, protáhla se na rok
1944. Také tentokráte čekali, že zrada hraběcích generálů
vydá jim v nejbližších hodinách nejen Francii, ale i celé
Německo do moci anglo-amerických invasních vojsk, dří
ve ještě než Sověty se dostanou do Varšavy. Po 20. čer
venci viděli už Angličané a Američané, jak jejich letecká
pěchota a parašutisté přistávají v Marseilli a Paříži, v hor
ní Itálii a v Berlíně, obsazují rozhodující posice v Evro
pě a končí tak tím válku. Z Normandie, jež se stala hro
madným hrobem invasních armád, měly už bez jakékoli
překážky pochodovat divise k Rýnu a ž Italie Dunaji.

,
Místo toho jediný německý oddíl na frontách nezakolísal,
jediná pozemní obrana protiletecká nezmlkla a jediný
národ se nezvedl. Zase několik rozhodujících dnů, které
byly na kalendáři spojeneckých nadějí zaneseny červe
ně svátečním inkoustem, propadlo se do nenávratna.
RozHodující okamžiky se nedostavily. Evropa neklesla na
kolena. Nadále je nutno bojovat o každý kopeček v Nor
mandii i v Itálii, mamě čekat aspoň na vzpouru Fran
couzů, jež se nedostavila v očekávané první dny invase,
a zabývat se dokonce nepříjemnou myšlenkou, zda vlast
ně dne 20. července nebylo podobně jako loni v Římě
prohrámo válečné tažení tohoto roku.

To vše je pro Londýn a Washington velmi nepříjem
né, ale je tu ještě jiný temný stín, který budí u nich velké
obavy. Jak manévr s Badogliem, tak mapévr s Beckem
a von Stauffenbergem měj za cíl, aby se Anglo-Američa-
né dostali bez velkých bojů co nejdále na východ, aby
tak pokud možno”! Polsko bylo obsazeno dříve ještě An
glo-Američany než Sověty. Poněvadž v obou případech
počet selhal, stojí Britové před skutečností, že by se
mohl spíše uskutečnit plán Stalinův, jehož úmyslem je
dostat se do Paříže a na pobřeží Atlantiku dříve, než tam
vstoupí noha jediného Angličana. a ,Angličané a Američané namlouvali své veřejnosti až
dosud, že Sověty jsou docela důvěryhodný spojenec, který
už dávno opustil plány, na světovou revoluci jako roman
tismus prvních let převratu a že tedy není už nijak ne
bezpečný. Ale i kdyby to vše bylo pravda, a Sověty sta
nuly na břeku Atlantického oceánu jako věrní strážci
suvorovské tradice carské, pak přítomnost i carských ko
záků naproti Anglii a na ponorkové bási proti břehům
Ameriky bylo by cosi neslýchaného a věštilo by vážnou
konkurenci v boji o světovládu.

Neůralgická pásma mezi Sověty

a Anglo-Američany

Mezi Anglo-Američany a Sověty jsou pásma bouří, z
kterých se už nyní občas silně zablýskne.

V prvíkí řadě jetoproblémEvro p samotrié. O
Evropě jako célku se zatím mezi nimi mnoho nemluvilo,
ale zato častěji o dílčím problému, kterým je problém
stredomorský. O .něm jsme tu ostatně psali dostatečně-
Stačí nově připomenouti výsledek cesty de Gaulíbvy do
Washjngtonu. Nepodařilo se mu, aby marocká vláda v
případě obsazení Francie byla uznána za vládu Francie a
to proto, že se Spojené státy bojí komunistické agitační
převahy, kterou mají stoupenci Sovětů v Maroku a kterou
by tak automaticky přenesli do Francie. Zato manévr
komunistů, kterým se podařilo vytlačit z italské vlády
Badoglia, vyvolal velké zneklidnění v Anglii a Americe á
Anglie protestovala takřka ulfimativně, aby Badoglio bvl
přijat nazpět. Ale ultimatum obrátilo jen náladu Italů,
Moskvou vedených, proti Anglii a Americe a Badogliovi

2 — 162
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nazpět vládě nepomohlo. Také v emigraci jugoslávské
a řecké se stal vliv komunistů rozhodující.

Středozemní problém znamená, že konflikt, který se
po staletí hromadil mezi Anglií a Sověty kolem úžin Dar-
danelských, přenesl se až sloupům Herkulovým, úži
ně Gibraltarské. Nejde už o Středomoří, ale o Atlantik. A
Stalin si němu razí cestu jak Středomořím, tak rovina
mi polskými i přes finská jezera. V otázce polské Anglo-
Američané ustupovali Sovětům, doufajíce, žfe otázka ne
bude řešena bodáky v prostorách polských, nýbrž u zele
ného stolu v době, kdy Sověty zadýchány dojdou sotva
ke hranicím Ukrajiny. Za minulé války slíbila Anglie''
Rusku v r. 1915 Dardanely a část Balkánu, ale nebyla ke
konci-války nucena svůj slib plnit, poněvadž revoluce od
stranila carskou diplomacii, které slib byl učiněn. Tak či
onak se doufalo u Anglo-Američanů, ze než dojde mí
rové konferenci, nebude ani tentokráte nutno plnit sliby
štědře dávané Sovětům během této války. Cekalo se, žé
na konci války budou Sověty také slabé, že jim bude
možno diktovat cokoli, zvláště když opatrným vedením
války bude anglo-americká armáda na konci zápasu té
měř netknuta. Proto v poslední době se dokonce začalo
v Anglii mluvit o. tom, že Spojená Evropa, jak ji usku
tečnili Němci, bude převzata Anglo-Američany a bude ú
použito jako nárazníkového útvaru proti Sovětům. Zmí
nil jsem se minule o výroku Smutsovu, který mluvil o
Spojených státech Evropy a o plánu sira Samuela Hoara,
který se na evropské státy dívá jako na jednotu, vede
nou Angličany. Mezitím stal se známým i americký ná
zor, vyjádřený knihou Waltera Lippmanna: United Sta
tes War Aims (Válečné plány S. S.) Lippmann mluví o
Atlantickém Commonwealthu, Atlantickém společenství
národů, které kromě obou Amerik, Jižní Afriky, Nového
Zélandu a Australie má zahrnovat Britské ostrovy, Fran
cii a ostatní západoevropské státyrSále Švédsko, Itálii,
Švýcarsko a Řecko. Jak je vidět, Lippmann udává mořské
hranice celé Evropy, opatrně se však vyhýbá jakékoli
zmínky o pozemních hranicích na východě, aby nebouřil
Sověty. Přes to však Lippmann prozrazuje svou myšlen
ku tím, že těchto 42 států Atlantického společenství o 522
milionech obyvatel s t a v í proti 193 milionům obyva
tel, žijících v jediném státě, v Sovětské unii.

Evropa jako nárazníkový útvar je to, co i podle »mi
nimálního programu americké bezpečnosti«, jejž vypra
coval kongresní výbor americký, jé jedině s to ochránit
východní břehy Atlantického oceánu. Minimální bezpeč
nostní linie Ameriky se podle komise táhne od Islandu
přes "Dakar Jižní Africe. Lippmann ve své knize ote
vřeně praví, že Spojené státy nemohou nikdy trpět, aby
kterákoli mocnost ovládala břehy východního Atlantiku,
neboť pro to šla Amerika už dvakrát do války proti Ně
mecku. Ale těmto břehům se následkem sebevražedné
politiky Anglie přibližuje Stalin. Cím dále tedy pocho
duje do Evropy, tím více se blíží nástupové liniii Třetí
války světové.

Další oblastí konfliktu mezí Anglo-Američany a So
věty je Střední Východ. Po této válce bude4o nejdů-
ležitějáí petrolejová oblast světa. Amerika si ji snaží za
jistit zakupováním se v Saudské Arabii. Příznačný je
státní americký projekt petrolejového potrubí, vedoucí z
Arabie přes anglickou zájmovou sféru do Středozemního
moře. Všechno už bylo pěkně vyjednáno, když tu pojed
nou jako když na burse sensál vezme houbu a smaže
číslice. Kolem projektu nastalo záhadné ticho. Tepy ve
později se svět dověděl, že Sověty byly připraveny uplat
nit podobné nároky, kdyby se to bylo povedlo Spojeným
státům. Proto honem USA jako stát ustoupily do pozadí
a přenechaly slovo soukrotným společnostem. Sověty,
které vědí, že samy mají petroleje dost a dost, jsou si dob
ře vědomy, jakou výhodnou posici získávají, když hlavní
petrolejové zdroje obou soupeřících mocností jsou přímo
pod jejich prahem. Neopomenou proto jediné příležitosti,
aby syou posici na Blízkém Východě neposílily. A to při

chamtivosti anglo-amerického kapitálu je u domorodců
těchto oblastí pro Sověty velmi snadný úkol.

Další velká oblast bouří mezi Amerikou a Sověty je
Dálný Východ. Spojené státy nechtějí nic menšího
než po porážce Japonska učinit Čínu svým protektorátem.
Demaree Bees v Saturday Evening Poštu vyslovil to do-
eela®nezahaleně. Podle něho Čína je stále na pokraji ob
čanské války a proto slabá. Dokud nebude velmocí — a
to prý bude trvat ještě celé generace — nezbude Spo*
jeným státům, než se zaručit za její celistvost, to jest*
učinit z ní svůj protektorát. Ale při tom Bees je si vě
dom slabé posice Ameriky. Bude-li poraženo Japonsko,
pak vznikne podle něho na Dálném Východě politické va
kuum, ve kterém Sověty budou moci vykonávat převlá-i
dající vliv. A nejen v Číně, kterou snadno mohou dostat
pod svou moc vojenskou akcí čínských sovětů, ale i u o-
statních asijských národů. A Sověty, které mají takové
šance v Asii, podle Beese, sotva připustí, aby z Číny
činily svůj protektorát Spojené státy. V Americe berou s
rozhořčením na vědomost, že Stalin přes všechno úsilí
Spojených států nejen nic nepodniká proti Japonsku, ala
dokonce s ním dne 30. března 1944 obnovil smlouvu. Urči
té kruhy hlasitě vyjadřují obavu, že Sověty si přejí, aby
Spojené státy se v dlouholeté válce s Japonskem vykrvá
cely, aby pak snadněji se staly kořistí komunismu. Také
tu tedy se kupí hořlavá látka Třetí světové válce, která
nastane mezi Američany a Sověty. Známý čínský spisova
tel, žijící ve Spojených státech, Linyutang, píše ve své kni
ze: Mezi úsměvem a slzami, žé »systém ozbrojeného přá
telství, který nastane mezi Sověty a Spojenými státy po
válce, ppvede právě tak jistě ke třetí válce světové, jako.
v minulém století politika evropské rovnováhy vedla kaž
dých 30 až 40 let ke krvavé lázni.«

Trockého nebo Staiino va světová
revo-luce?

To všechno jsou zemětřesné oblasti příští poválečné
politiky »vítězů«, i kdyby Sověty skutečně se byly za této
války proměnily ze země světové revoluce na zemi pou
hého ruského imperialismu. Ale nadarmo se Hull utěšu
je, že už je se Sověty všechno v pořádku a že »Trockého«
světová revoluce je v Sovětech navždy pohřbena. Stalia
zřejmě velmi obratně využil svého někdejšího sporu
Trockým o světovou revoluci a o možnost budování so
cialismu v jedné zemi, aby zmátl světovou veřejnost o
svých cílech. Trocký mu kdysi vyčítal, že zradil světo
vou revoluci, poněvadž podle svátých proroků marxistic
ké revoluce, Marxe a Engelse, není možno vybudovat so- "
cialismus v jedné zemi, dokud revoluce nezachvátí alespoň'
hlavní kapitalistické státy evropské, t. j. Anglii, Němec
ko a severní Itálii. Stalin se bránil: nejde prý o zradu.
nýbrž o zmatek Trockého. Doznává, že i v jeho hlavě ne
bylo ještě docela jasně v roce 1924, kdy psal brožuru »Q
základech leninismu«. Tehdy tvrdil: »Ale svrhnoúti vlá
du buržoasie a zříditi vládu proletariátu v jedné zemi ne
znamená ještě zabezpečiti úplné vítězství socialismu.
Hlavní úkol socialismu — organisace socialistické výroby.

— je ještě před námi. Je možno rozřešiti tento úkol, je
možno dobýti konečného vítězství socialismu v jedné ze
mi bez společného úsilí proletářů několika hlavních ze
mí? Ne, není možno. Ke svržení buržoasie stačí úsilí jed
né země, to dokazují dějiny naší revoluce. Ke konečnému
vítězství socialismu, organisaci socialistické výroby, úsi
lí jedné země — zvláště tak rolnické země, jako je Rusko

— už néstačí — tomu je třeba .úsilí proletářů několika
předních zemí.« Za rok nato však »Otázkách leninis

mu« přiznává, že tato formulace je nedostatečná a proto
nesprávná. Spojuje prý v jedno dvě otázky: možnost
vybudovat socialismus a za 'druhé zcela jej zabez
pečit před intervencemi a před restaurací starých řádů.
Že je možno vybudovat socialismus v jedné zemi, na to

mu (v Sovětech se vždy jedná podle Zjevení svátého to
ho a toho) dává právo věřit výrok Leninův, který r. 1922
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ye svých poznámkách o družstevm-ctví říká: »A opravdu,
Státní moc nad všemi velkými výrobními prostředky,
státní moc v rukou proletariátu s četnými miliony drob
ných a nejdrobnějších rolníků, zajištění vůdčí úlohy pro
letariátu proti rolnictvu atd., — což to není vše, čeho ie
třeba, aby z družstevnictví, z jediného družstevnictví,'

ikteré jsme dříve pranýřovali jako kramářské a které do
jisté míry máme pranýřovat stejně i nyhí za Nepu — což
to není vše, co je nutné, aby byla vybudována z pouhého
družstevnictví zcela socialistická společnost?« Vybudovat
Socialismus je tedy možno, ale zabezpečit jej pied inter-i
yencemi zvenčí i z vnitra, to už je jiná otázka!

A tohohle Stalin vyůžií, aby se ve světě búržoasním
Vydával za stoupence nerevoluční taktíky — kolchozy a
25 milionů trestanecké práce jsou mu použitím družstevní
myšlenky — a za této války rozvinul tuto svou kamufláž

- až do virtuosity. Při tom ovšem zamlčel právě tu druhou
řást otázky a to jest otázka zabezpečení revoluce před
Intervencemi a před restaurací starých řádů. V »desíti
etázkách a odpovědích« na Sverdlově universitě na otáz
ku: »Hrozí straně nebezpečí, že se zvrhne za stabilisace
kapitalismu, udrží-li se stabilisace dlouho?« odpovídá:
^Takové nebezpečí je. Hrozí nám i bez souvislosti se sta-
bilisací. Toto nebezpečí je trojí, a) Nebezpečí, že ztratíme
Bocialistipkou perspektivu ve výstavbě naší'země. Z toho
Vzniká nebezpečí likvidátorství. b) Nebezpečí, že ztratíme
mezinárodní revoluční perspektivu; s tím je spojeno ne
bezpečí, že upadnerne do nacionalismu, c) Nebezpečí, že
strana ztratí vůdčí postavení; s tím je spojena'možnost.
Že se strana stane pouhým přívěskem státního aparátu.«
Nás zde zajímá druhé nebezpečí: Ztráta meziná
rodní revoluční perspektivy.a zvrhnutí
se v n a c i o n a 1 i s m u s. To je to, co myslí dnes, státy,
že se v Sovětech stalor'Ale Stalin tehdy jásně na to od
pověděl:

»Charakteristickým rysem tohoto nebezpečí je nevíra
v mezinárodní proletárskou' revoluci: nevíra v její vítěz
ství; skeptický poměr národně osvobozeneckému hnutí
kolonií a závislých zemí; nechápání toho, že bez podpory
revolučního hnutí nemohla by se naše země udržeti proti
světovému imperialismu; nechápání toho,'že vítézství so
cialismu v jedné zemi nemůže být definitivní, neboť vítěz
ná země nemůže být zajištěna před intervencemi, dokud
nezvítězí revoluce třebas jen v několika zemích; nechápání
základního požadavku internacionalismu, podle něhož ví
tězství socialismu v jedné zemi není samoúcelem, nýbrž
prostředkem rozvinutí podpoře revoluce ve všech ze
mích.

To jest cesta nacionalismu a zvrhnutí, cesta úplné lik
vidace mezinárodní politiky, neboť lidé, stižení touto ne
mocí, pohlížejí na naši zemi ne jako na část celku, který
se nazývá světovým revolučním hnutím, nýbrž jako na po
čátek a konec tohoto hnutí, myslíce, že zájmům naší ze
mě musejí býti obětovány zájmy všech ostatních zemí.

Podporovali osvobozenské hnutí Cíny? A proč? Ne-
bude to nebezpečné? Néznépřátelí nás to s jinými státy?
Nebude lépe si vymeziti »sféry Vlivu« v Číně s ostatnímt
»předními státy« a urvati něco z Cíny ve svůj prospěch?
Je to už užitečné a není nebezpečné... Podporovati osvo
bozenské hnutí, v Německu?. Má se riskovati? Není lépe
smluvili se s dohodou o versaillském míru a vyhandrkovati
si nějakou náhradu? ... Udržeti si přátelství s Persii, s Tu
reckem, s Afganistanem? Stojí to za to? Není lépe. vyme-
ziti si »sféry vlivu« s některým velkým státem? atd. atd.

To je nacionálni »nálada« nového typu, pokoušející se
likvidovati zahraniční politiku říjnové revoluce, to jsou
zvláště pěstěné zárodky zvrhnutí.

Je-li zdrojem prvého nebezpečí, nebezpečí likvidátor
ství, zesílení vlivu buřžoasie na stranu ve vnitřní politice
v oblasti boje kapitalistických a socialistických živlů naše
ho národního hospodářství, tu za zdroj druhého nebezpečí,
nebezpečí nacionalismu, je nutno pokládati zesílení měš-
táckého vlivu na stranu v oblasti zahraniční politiky, v
oblasti boje kapitalistických států se státem proletářské
diktatury. Není snad možno pochybovat o tom, že nátlak
kapitalistických států na náš stát je ohromný, že pracov
níkům naší zahraniční politiky se nepodaří vždy zadržet!
tento nátlak, že nebezpečí komplikací častokráte láká ve
jiti na cestu nejmenšího odporu, na cestu nacionalismu.
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Tento odvážný plán. se Japonsku plně zdařil. Smlouvou
o neútočení se Sověty si zajistilo severní bok, smlouvou
s Thai a s francouzskou Indočínou získalo nástupový prostor

operacím do Birmy a proti Singapuru, a 7. prosince 1941
odpovědělo na neustálé provokace Arneričanů neočekáva
ným úderem. V pěti měsících získalo prostor, který potřebo
valo s hlediska strategického a válečně hospodářského. Dal
ší jeho snaha směřovala tomu, aby se boje, vyplývající
z očekávané nepřátelské reakce, odehrávaly na bojišti co
možná nejvzdálenějším, a tam měly být nepřátelské síly
tak neustále opotřebovávány, aby se nemohly soustředit mo
hutnému úderu na jádro japonského mocenského postavenú

Námořní posiční válka.

Následující údobí lze nazvat námořní posiční válkou V
jihozápadním Pacifiku. Severoameričané chtěli ovládnutím
Torresova průlivu přehradit
další japonské pronikání na
jihovýchod a pak Dostup
ně vyrvat Japoncům dosa;
žené úspěchy, aby jim včas
zamezili organisovat získa
né prostory a včlenit je do
svého válečného hospo
dářství. Úmysl zatlačit Ja
ponce z předsunutých po
sic na Salomounských o-
strovech vynesl Severo
američanům těžké ztráty a
naproti lomu jen nepatrný
zisk: po čtyřech měsících
úporných bojů získali o-
strov Guadalcanar, na němž
zřídili leteckou základnu
podpoře akcí proti dalším
ostrovům, ale na N. Guine
ji udrželi Japonci severní
pobřeží těsně od Finchha-
fenu na západ a jižní po
břeží asi bývalé holand-
sko-ausiralské hranici.

V tichomorské oblasti na
stalá delší přestávka. Seve
roamerické válečné loď
stvo ztratilo polovinu bi
tevních lodí a křižníků,
většinu letadlových lodí a
ponorek a velkou část ná
mořního letectva, náhrada těchto ztrát si vyžádala i při
zvýšeném výrobním tempu dosti dlouhé doby. Houžev
natým odporem, na Guadalcanaru získali Japonci čas
vybudování af obsazení významných opěrných bodů na

' ostrovech N. Gergie, Ysabel a jiných, které chránily jejich
hlavní postavení Rabaul na N. Britanii. Stálými akcemi le
tectva a námořnictva ohrožovali pak severoamerické přísu
nové cesty, napadali severní a východní břehy Australie a
vázali značné části nepřátelských pozemních sil. V jihozá-
padním Pacifiku se tak rozpoutala pravá opotřebovací a ma
teriálová bitva.

Na pozemním bojišti zamýšleli Britové dobýt opět Bir-
my a Obnovit spojení s Čínou po Birmské cestě, aje jejich
ofensiva se zhroutila a vedla naopak dalšímu japonskému
úspěchu u Akyabi^. Y severním cípu Birmy bylo čunkinské
vojsko nejen udrženo v šachu, nýbrž bylo i zatlačeno dále
zpět. Na čínském území došlo sice "také místním bojům,
zvláště v Kvantunské provincii severně od Kantónu, avšak
souvislá fronta tu. nevznikla. Japonci se omezovali jen na
obsazování důležitých míst a spojovacích cest a vedli drob
nou válku s čunkinskými tlupami. Poněkud vážnější ráz mě
la válka letecká. Severoamerické letectvo napadalo občas
severní Indočínu, Haipong, Hainan, Hongkong nebo i Bang
kok a tu japonské pozemní operace měly hlavně účel zmoc

nit se letišť amerického letectva a znemožnit mu provedení
velkých náletů na vlastní japonské území; proto byla taká
s francouzským svolením obsazena država u zátoky Kuang-
čou proti ostrovu Hainanu.

Po námořní bitvě v Korálovém moři 7. a 8. května 194
došlo v jižní oblasti široce založené akci teprve 30. června,
kdy generál Mc Arthur zahájil „velký útok na jádro ja
ponského mocenského postavení". Touto ofensivou chtěl do
být hlavní japonskou základnu Rabaul a prolomením vněj
šího bezpečnostního pásma otevřít cestu Filipínám. Severní

jeho operace směřovala ostrovu Rendeva ve skupina
N. Gergie, jižní páka měla opanovat na N. Guineji zátoku
jižně od Finchhafenu. Dvě bitvy u Salomounských. ostrovů,
7.- 9. VII. a 24.VIL, a bitva v jižním Pacifiku 26. X. ukázaly,

že to nebude jen tak snadné.

" jfDuMx tUriom*

** sererwnerrU*

MeUinúrich. Praihe. Kresba: V. Kuně*,

Bilvaopíísunovécesty.

Operace v tomto druhém údobí jsou v podstatě biívoU

o přísunové cesty: Severoameričané se chtěli zmocnit všech
japonských opěrných bodů. z nichž bylá stále a účinná
rušena jejich přísunová plavba z Havaje do Australie,,a pak
nasazením mohutných sil mělo být vyvoláno rozhodnutí *
této oblasti.

Na Aleutách se začali Severoameričané blížit ostrovům!
Kiska a Attu. V říjnu 1942obsadili ostrov Amčitku a zřídili tu
letecké základny, odkud pak Tjapadali japonská postavení,
později též válečnými loďmi, a konečně 12. května 1943sa
vylodili na Attu. Japonská posádka 2000 mužů kladla hou*
ževnatý odpor do 29. května, kdy její zbytky podlehly ne
přátelské přesile, z vyloděných 20.000Severoameričanů padla
téměř třetina. Účelem této severoamerické operace nebyla
asi získat leteckou základnu pro hromadné nálety na Ja
ponsko - z Attu severnímu cípu ostrova Hakodate jd
1882km, - nýbrž spíše sem měly být vylákány japonské ná
mořní síly z Melanesia, kde Severoameričané narazili na
příliš tuhý odpor.

Mc Arthurova „žabí taktika" od ostrova ostrovu byla
příliš pomalá a proto v srpnu 1943bylo na konferenci
Quebeckú rozhodnuto zahájit proti Japonsku všeobecnou
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Melairirioh, Praha. Kresba: V. Kuneš.

ofensivu ze západu i z východu. Lord Mounlbalíen měl vést
ofensivu z Indie přes Birmu a současně silné severoameric
ké válečné loďstvo pod velením admirála Nimilze mělo pro
lomit bok japonského obranného pásma úderem od Havaje
měrem do Jižního Čínského moře. V bitvách u Bougainvillu

Choiseulu 31.X. - 3. XII. a u Gilbertových ostrovů 23.XI. až
29. XI. se zmocnili Severoameričané ostrůvků N. Gergie,
Kulambangra, Velia bavella a Mono, kdežto na ostrově Bou
gainville se zachytili jen na jednom místě na západním po-
břeží u Tarviry. Nimitzově ofensivě se připojil McArthur
útokem na Novou Britannii, ale ačkoli tyto akce od 5. XII.
1943do 3.1. 1944byly podporovány s blízkých letišť u Finch-
hafenu, mohlo se severoamerické vojsko zachytit jen na zá
padním cípu ostrova u mysů Gloucester a Merkus, kdežto
mezi nimi ležící Sagsag a rovněž Rabaul zůstaly v japon
ských rukou. Severoameričané zatlačili tímto dvacetiměsíč-
ním úsilím Japonce celkem asi o 300km, ža něž musili zapla
tit velmi těžkými ztrátami.

Na západním pozemním bojišti připravovali Britové no
vou ofensivu dobytí Birmy a současně námořní akci, je
jímž cílem mělo být pravděpodobně asi 500'km dlouhé po
břeží při ústí'řeky Irawadi. Avšak invasní loďstvo by musilo
proplout dobře střeženou úžinou u Andaman, nebo se jich
dříve zmocnit zajištění jižního boku námořní operace, která
by v každém případě byla potřebovala silné ochrany letec
tvem a tudíž značného počtu letadlových lodí, kdežto Ja
ponci měli naproti tomu disposici četná letiště pozemní.
Zdá se, že Britové právě pro nedostatek letadlových lodí od
tohoto plánu ustoupili. Jejich připravovaná ofensiva pozemní byla zmařena překvapujícím japonským úderem v prosto-
xu Myilkiny, při čemž byly obklíčeny též čunkinské divise
stojící při západním břehu řeky Salween.

Spory o plány pro rok 1944.

Po zkušenostech u Bougainvillu se názory severoameric
kých odborných kruhů rozcházely. Odborníci pozemního
vojska mínili, že by bylo záhodnc odložit velké operace pro
ti Japonsku až na dobu po skonč%ú války v Evropě, nebo
aby byla provedena letecká oferrava z Aleut přes Kurily,
ježto nelze Japonsko zdolat jen mocí námořní, nýbrž hlavně
letectvem. Námořní znalci zase tvrdili, že právě nyní na

stala příznivá situace rozhodnému úderu proti Japonsku:
- události ve Středozemním moři uvolnily dosti silné seve
roamerické lodní svazy a přeběhlým italským loďstvem byly
britské hámořní síly tak posíleny, že budou moci přesunout
dosti početnou flotilu do indických vod, což povede tří
štění a oslabení sil japonských; — pro leteckou ofensivu
není dosud disposici dosti dálkových bombardovacích le
tadel a povětrnostní podmínky v severním Pacifiku nejsou
pro letecké akce příznivé; - naproti tomu zlepšená výzbroj
a pancéřování bitevních lodí jim skýtá větší bezpečnost,
přestavba četných křižníků a obchodních lodí na letadlové
zaručuje vydatnou leteckou podporu a zajištění válečného
loďstva a značný počet nových lodí dovoluje provést velký
námořní údér,- proto buďto nyní, nebo nikdy. Rozhodnutí
padlo v listopadu 1943na konferenci' v Káhiře vytyčením
spojeneckých cílů: vzít Japonsku co nejdříve všechny ostro
vy, jichž nabylo od r. 1914,Mandžusko, Formosu, Rybářské
ostrovy a všechna v Číně dobytá území vrátit čínské re
publice, Koreu osamostatnit a Japonsko donutit bezpod
mínečné kapitulaci.

Po káhirském rozhodnutí byla hledána cesta, jak Japon
sko nejúčinněji zasáhnout a rychle zdolat. Obojživelné ope
race přes Kurily byly vyloučeny z důvodů výše uvedených.
Oder směrem Wake-Markus-Bonin by mohl sice zkrátit cestu
na Tokio, ale musily by být překonány vzdálenosti 2200km
z Pearl Harbsuru na Midway, 2200km na Wake, 1500km na
Markus a konečně 1300km na Bonin, takže jednotlivé skoky
by nemohly být podporovány letectvem s pozemních letišť,
a na Tokio by pak stále ještě zbývalo 1000km. Za výhod
nější byl uznán jižnější směr Truk-Guam-Saipan-Bonin,
na němž jednotlivé vzdálenosti obnášejí sice také průměrně
1300km, ale mezi nimi je množství ostrůvků, které snad ne
jsou všechny Japonci obsazeny, a bylo by tedy možno vy
tvořit na nich most na cestě Japonsku. Proti tomu bylo
namítáno, že Bonin není bezpečnou základnou pro velkou
ofensivu, protože spojenecké loďstvo zde shromážděné za
kusí plnou váhu japonského bombardovacího letectva, které
má tu výhodu, že může startovat s pozemních letišť a ni
koli s příliš zranitelných letadlových lodí. Vrchu nabyl zřej
mě názor admirála Nimitze, že Japonci mohou být poraženi
jen na pevnině, a to operacemi v Číně a z Číny. Japon
sko nemůže být zdoláno dříve, dokud nebu
de obnoveno námořní spojení s Čínou a do
kud na její půdě nebudou získány široké zá
kladny pro leteckou a pozemní ofensivu.
Cílem spoj enců musí profo být: co možná nej-
dříve prolomit japonskou frontu mezi For-
mosou a Hainanem a zřídit široké předmostí
na čínském pobřeží. - V čunkinské vojsko nekladli
Severoameričané velké naděje a došli názoru, že mé-li být
válka rozhodnuta v Číně, musí být vybojována hlavně se
veroamerickým vojskem; i kdyby bylo čínské vojsko zcela
znovu vyzbrojeno a řádně vycvičeno, musilo by být na
tomto bojišti zasazeno nejméně 100severoamerických divisi.
To však není možné, dokud nebude obnoveno námořní spo
jení s Čínou. Zatím však prý existuje jedna zkrácená cesta

vítězství a to je bombardovací válka: stačilo by
prý zřídit z Číny rozsáhlou základnu bombardovacího letec
tva a leteckým terorem donutit Japonsko na kolena. Jiní
znalci však mínili, že v Číně není dosti silná vojenská moc,
která by mohla Japoncům zabránit obsazení všech opěrných
bodů, odkud by jejich mateřské ostrovy a zásobovací cesty
mohly být vážně ohrožovány. Vývoj událostí potvrdil cel
kem závěry, vyvozené z úvah o káhirském rozhodnutí.

Dne 28. ledna 1944začala Nimitzova ofensiva na ostrovy
Namo, Kwajelin a Wojte,*kde japonské posádky byly po tu
hém odporu přesilou zalány, a v únoru byly Maršálské
ostrovy nepřítelem obsazeny. Začalo tak třetí údobí ofensivy
proti Japonsku, mající povšechně ráz posunování bom
bardovacích základen. Koncem února přešli Seve
roameričané útoku na Admirálské ostrovy, 17. března ob
sadili ostrov Manus a do 4. dubna se zmocnili celé skupiny.
Rabaul a Jaluit však zůstaly v japonských rukou. Přes velké
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ztráty, utrpěné v bojích o Maršálské ostrovy, podnikl admirál
Nimilz 31. března další úder na japonskou základnu Truk,
pronikl tím o 1600km vpřed, avšak následujícího týdne se
zase vrátil na své východisko. McArlhurova skupina vylo
dila 24. dubna vojsko v týlu japonské armády na severním
pobřeží N. Guineje u Hollandie a Eitape a po rozvinutí po
zemních operací na západ udeřila na ostrovy Schoulen, kde
došlo zvláště prudkým bojům o ostrov Wiak. Admirál Ni
milz přeložil pak úsilí na sever á 20. května napadl ostrov
Markus. Touto plánovitou spoluprací zatlačily obě americké
skupiny obě křídlá japonského vnějšího bezpečnostního pás
ma, podvázaly japonské spoje Rabaulu a přiblížily se na
jihu Filipínám,«»alenedosáhly jednoho z hlavních svých
cílů, aby totiž přinutily jádro japonského válečného loďstva

rozhodné bitvě. To se mělo patrně stát soustředěným úto
kem na Mariany, zahájeným 10. června na ostrovy Saipan,
Tinian a Guam, 14. června pak útokem na Jap v Palauské
skupině, leteckým útokem na ostrovy Bonin. Za pět dní po
dobytí Saipanu podnikli Severoameričané 21. července ú-
iok na Guam. Ačkoli dobytý Saipan je »zdálen od Tokia
2500km, poukazuje se- s japonské strany nepokrytě na to,
že na ostrově lze zřídit velká, letiště, a nepřátelské loďstvo,
dosud odkázané na daleké Maršálské ostrovy, tu bude mít
značně předsunutou základnu, z níž hlavně ponorkami bude
moci ohrožovat japonské plavební cesty jižním surovi
novým oblastem.

Japonskáodpověď.

Na birmškých hranicích připravoval Mountbailen vel
kou ofensivu, jejímž prvním cílem mělo být dobytí Birmské
cesty. Hlavní síly se shromažďovaly v údolí kolem Imphalú,
na jihu měla silná skupina proniknout přes Arakáríské po
hoří, na severu 2 čínské divise s 2 angloamerickými brigá
dami se měly zmocnil konečné železniční stanice'Myitkina
a silné padákové svazy železničního uzlu Katha. Japonci.
Mounibaílena předešli. Náhlým úderem 4. úijora zaskočili
jižní britskou skupinu, 2 divise zničili á třetí otřesenou rázně
zatlačili směrem Chittagongu. Společně s národní indickou
armádou zahájili v polovině března ofensivu proti valným
britským silám u Imphalu, do poloviny dubna je úplně ob
klíčili a zmařili všechny pokusy o prolomení obkličovacího
kruhu. Padákové svazy vysazené u Kathy byly zničeny.

Od 19.dubna jsou v proudu velké japonské operace ve
východní Číně, jejichž cílem je: -zneškodnit nebo se zmoc
nit všech nepřátelských opěrných bodů, odkud by severo
americké'letectvo mohlo podnikat útoky na japonskou plav
bu při čínském pobřeží nebo na vlastní japonské ostrovy;
—podvázat snahu admirála Nimitze, aby bylo přerušeno ja
ponské námořní spojení s Čínou,- —zlepšit pozemní spojení
a tím ulehčit námořní plavbě; - získat další hospodářské
oblasti, mezi nimiž Honan je nejbohatší oblastí pšeničnou a
prostor u Čangši střediskem produkce rýže.

Operace zahájili Japonci z prostoru Čenčou - Kaifeng
směrem železnici Kaifeng —Hankau a v devíti dnech obsa
dili území 1800čtverečních mil. Hlavní japonský proud po
stupoval podél Lungajské dráhy, jižní motorisovaný proud
z Čenčou na západ. V druhé polovině května byly dVě čun-
kinské armádní skupiny, 33 divisi v síle 200.000mužů, za-

s
hnány na útěk z nížiny u LojangU, načež silné japonské
svazy vyrazily z provincie Sansi, na několika místech pře
kročily Žlutou řeku, rozbily 7. čunkinskoiu armádu a zmocnily
se Sianu. Jižní motorisovaná skupina zatím pronikla do pro
storu 110 km jihozápadně od Lojängu a obklíčila tu 30.000
mužů čunkinského vojska, a skupina střední postoupila podél
dráhy Tungkvanu.

Dne 27. května zahájili Japonci ofensivu do provincie
Hunan. Na frontě široké asi 300km pronikli po obou stranách
Tungiinskéhb jezera, zmočnili se hlavního města Čangša ajižnějšího Čučau, kde zaskočili nově postavenou 2. čunkín-
skou armádu a úplně ji zničili. Poté postoupil silný japonský
klín podél železnice jihu, zmocnil se Hsiangtanu a Linlingu,
načež obklíčil hlavní opěrný bod čunkinského vojska v Hu-
nanu a základnu severoamerického letectva Hengyang. Kon

cem června začali Japonci postupovat též z Kantónu podél
železnice na sever a severozápad.

Japonské úspěchy v provinciích Honanu a Hunanu mají
význam strategický a hospodářský. Japonci dostali do svých
rukou celou železnici Peking - Hankau a větši část železnica
Hankau-Kanton, ovládají tudíž většinu čínských železnia
vůbec. Čunkinské vojsko ztratilo své nejpevnější základny
Lojang a' Čangša, Japonci naopak získali výhodné nástupová
prostory rozvinutí dalších operací. Dobytím letiště Hengy-
ang byly značně zkřížény severoamerické plány letecké o*
fensivy proti Japonsku. Kromě nejbohatších krajů pšenič
ných a rýžových získali Japonci též významné uhelné doly
u Pengsiangu, které měly pro čunkinské hospodářství velkou
důležitost. Není tedy divu, že i Severoameričtí znalci posu
zují situaci Čunkingu velmi černě a s obavami očekávají
další japonský nápor na Kweíling.

sovětský ráj
Vladimír Petrovič V a s il j e v:

Znásilněná vláda lidu

^yíezi problémy, které ruský bolševismus vyzdvihl a svým
.i.'.!- způsobem rozřešil, je snad nejzávažnějším problémem
otázka demokratičnosti porevoluční státní organisace bolšeri
vické.

Bolševici, ještě dokud se nazývali „ruskou sociálně de
mokratickou stranou dělnickou", začali se pod vedením Le
nina odchylovali v organisačních otázkách od demokracie'

přísnému centralismu a v tomto bodě se také formálně
odpoutali od celé ruské sociální demokracie. Když pak
zorganisovali svou síranu podle zásad přísně uzavřeného*
spikleneckého ústředí, sestávajícího podle Leninova výra
zu z „profesionálních revolucionářů" a obklopeného pe-
riferii bezprávnými a poslušnými vykonavateli vůle tohoto
ústředí, přece jen stále přesvědčovali veškeré světové revo
luční hnutí o své věrnosti skutečné demokracii. Dokazovali,
že jejich protidemokratická skutečnost je pouze nutným
prostředkem dosažení proklamovaných osvobozeneckých!
cílů.

Bolševici s vytrvalostí a úsilím, opravdu hodným lepší
ho užití, povedli nejen zachovat tento křiklavý rozpor me
zi svou stranickou theorií a praxí až do okamžiku, kdy sel
zmocnili vlády, ale uskutečnili jej i ve své státní výstav
bě a zejména v organisační soustavě správního aparátu so
větského státu.

Demokratické prvky státní theorie bolševické dosáhly)
nejvyššího rozvoje ve Stalinově ústavě. Současně však pro
tidemokratické tendence státní bolševické praxe byly nej
dokonaleji rozvity v té správní organisaci, která se tara'
vytvořila de facto zrovna ve chvíli, kdy tato ústava bylal
vydána. Leninova idea o „profesionálních revolucionářích",
kteří disponují veškerou činností, majetkem a dokonce i ži
votem revoluční periferie, deformovala se tam v téže době
pod vedením Stalina prakticky v privilegovanou vedoucí
kastu, která diktátorsky disponuje sociálně ekonomickým
životem, prací a dokonce i duší a myslí všeho obyvatelstva!
země.

Objekt revolučního působení, který se dříve omezoval
na hranice carského Ruska, byl nyní rozprostraněn na celý
svět. Bojová organisace revoluční činnosti, která se dříve
omezovala na hranice bolševické strany, byla nyní rozší
řena na hranice celého Sovětského svazu a bylo do ní za
hrnuto fakticky násilím veškeré obyvatelstvo a celá eko
nomika země. Ükol uskutečnit ruskou revoluci vzrostl v úkol
uskutečnit revoluci světovou. Vykonavatelem se stal místo
bolševické strany celý Sovětský svaz. Organisační principy,
o které se opírá výstavba revoluční strany, byly rozšíře
ny na celou zemi. Jen jediné zůstalo nezměněno a to ros-
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por mezi proklamovanÝmi demokratickými cíli a antidevno-
kratickou skutečností.

1 a nezvládnuté smýšlení/lidu

Tou měrou, jak vzrůstal tradiční rozpor mezi bolševickou
theorií, jež prohlašuje bolševismus za přívržence nejpcl ro
kovější demokracie, a mezi krajně neprůhlednou praxí pří
mo opačnou této theorii, tou měrou se také dovršovala vý
stavba státního aparátu ve všech svých částech a přibližo
vala se lhůta vojenskému úderu, kterým má hýli podle
plánů a lhůt bolševického vedení uskutečněna světová re
voluce.

Dva významní činitelé sovětské skutečnosti, kterým se
za hranicemi SSSRbohužel věnuje malá pozornost, značně
posílily luto tendenci.

1. V celé té chytrácké, obrovité konstrukci, která se na
zývá sovětským světovým názorem a kterou bolševická pro
paganda s veškerým úsilím 25 let vtloukala'do hlav sovět
ských a hlavně ruských lidí, jest jistá Achillova pata, krva
vé rána, kterou bolševici nemohou přes veškeré své úsilí
zahojit. Tu ránu zasadila bolševismu instinktivně správ
ná nenávist širokých lidových mas internacionálnímu a v
podstatně antinacionálnímu učení, které je podkladem sovět
ského světového názoru. Tuto nenávist a pocit uražené ná
rodní důstojnosti, pocit skutečně národního patriotismu a
nikoliv toho, který byl v „socialistickém" rouše vymyšlen
stalinskou propagandou, bolševismus nedovedl a nemohl v
masách udusit přes všechnu svou obrovskou intelektuální
a fysickou moc.

Zůstává nesporným kardinální fakt, že bolševismus ne--
ovládl „duši" lidu, že se práce bolševiků, směřující inter
nacionální převýchově sovětského obyvatelstva, nezdařila
a že ve skutečnosti neexistují v tom směru úspěchy, které
tak hlasitě a tak často ohlašovali. Tato skutečnost je ná
zorně potvrzována-onou spěšnou a neohrabanou prací, kte
rou musila sovětská propaganda- vykonat v souvislosti s
válkou proti Německu, když ji musila odůvodňovat nacio-
nálními a nikoli internacionálními hesly.

Je přirozené, že takový rozpor mezi oficiální politickou
doktrínou a národním myšlenkovým světem automatický
přispěl posílení protidemokratických tendencí ve státním
aparátu.

2. V polovině třicátých let vytvořila se v „beztřídní"
společnosti Sovětského svazu opravdová a skutečná vlád-
rvojjcí třída, jejíž sociální kontury a hospodářská základna
se již zcela (zřetelně začaly rýsovat.

Sovětská soustava socialisovaného hospodářství a
obrovských administrativních státních odborových a stra
nických aparátů v ústředí i v provincii vytvořila kolosální
armádu bolševických úředníků. Tato armáda řadových či
novníků a mocných byrokratů počtem asi 7 milionů lidí
prošlá 4ohněm všemožných sovětských „čistek" a kontrol a
vykrystalisovala se jako politicky i hmotně velmi mochá a
od lidu naprosto odtržená skupina obyvatelstva, která sé
pevně drží svých úředních míst v aparátu a solidárně po
stupuje.

Tato úřední místa začala hráti v sovětských poměrech
postupně tutéž úlohu, jako peníze za kapitalismu. Kdo jimi
vládne, ten je ve SSSRzabezpečen hmotnými výhodami a
mocí a má možnost disponovali osudem lidí.

Přístup do této svérázné vládnoucí třídy z vnějšku je
krajně obtížný. Je nutno projít celou soustavou privilego
vaných výběrových ústavů, kam v podstatě je možno se
dostati pouze dětem příslušníků této vládnoucí třídy. Ab
solventi těchto privilegovaných- škol se dostanou automa
ticky na nejlepší místa v nejdůležitějších odvětvích stát
ního a stranického aparátu. Protekce vůbec nijak nezakrý
vaná a svévolná zajišťuje této mládeži trvalou posloupnost
a dědičnost moci z rukou starší generace.

Nesptímá skutečnost, že existuje laková třída, která
aktivně pomáhá upevnit, konsolidovat moc a sooj°^° -
výhody pro sebe a která se usilovně snaží isolovali se od
ostatní masy obyvatelstva a znemožnili jí přístup ke sku

tečné politické moci, tato skutečnost je tedy druhým p>od-
statným činitelem ve vývoji protidemokratických lendericí-
ve stranickém i státním aparátu Sovětského svazu.

Ke konci roku 1938 v době, kdy byla uplatněna Sta
linova ústavu, obdržel státní aparát Sovětského svazu dva
naléhavé úkoly, které v souvislosti s výše uvedenými zá
kladními tendencemi bolševické politiky poměrně bezvad
ně vyplnil: a) přípravu Sóvětského svazu totální válce,
která má uskutečnili, světovou revoluci ozbrojenou rukou,
a b) zabezpečení veškeré moci v rukou vládnoucí třídy.

Kde je skutečná vláda.
0

Schema, jak je tento aparát zkonstruován, je v podstatě
neobyčejně prosté. Jeho organisační základna tvoří Iři tak
zvané „linie": stranickou, sovětskou a odborovou. Aparátu
odborových organisací svěřena ryze technická úloha, aby
práce byla řízena podle direktiv komunistické strany a aby
byla zbavena jakéhokoliv samostatného politického význa
mu. Sovětské ů^ady pak kromě technické správní stránky
mají uskutečňovali fikci representanta lidu i „samostatných
národů".

Souběžně s touto soustavou sovětských orgánů, vytvo
řených teritoriálně a centralisoyaných v Moskvě, byla
podle ústavního schematu vytvořena soustava orgánů ko
munistické strany, která je skutečnou neústavní vládkyní
země. Vládnoucí špičky strany v čele se Stalinem jsou „přís
ně" isolovány a nedostupný lidu tak, že nejen lid nemá na
ně vliv, ale dokonce je většinou někdy ani okem nespatří.
Ti prostřednictvím armády činovníků vykonávají absolutní
vlastní moc nad zemí. Bezvýjimečně a úplně v rukou těch-

"to špiček jsou: organisační centrály aparátu komunistické
strany a přísně spiklenecký kolosální aparát policejní, kte
rý proniká od shora dolů tykadly svých tajných informá
torů všechny sovětské úřady a podniky, stranu i odborové
organizace.

Je třeba si uvědomit, že .podle sovětské struktury má
právo pouze organisace strany příslušného okresu vybírali
a usíanovovati veškeren vedoucí personál sovětských,
správních, průmyslových, obchodních, vědeckých i kultur
ně osvětových organisací ve svém území, a to ze straníků
i z jiepartijních. Tudíž počínaje 4oblastním vedoucím veške
rého státního aparátu nebo lidového komisariátu a konče
universitním profesorem, ředitelem státního divadla, ba
i předsedou správního výboru družstva, opravujícího li
dem obuv - ti všichni procházejí příslušnou stranickou in
stancí a jejím filtrem. Výjimku tvoří pouze velitelský a po
litický personál ozbrojené moci, nad kterým uskutečňuje
dozor politická správa lidového komisariátu obrany a
zvláštní oddělení státní policie v dohodě s generálním štá
bem. -

V čele tohoto obrovitého monopolu správního stojí bez
prostředně po Stalinovi Kaganovič, v jehož rukou už imnoho
let je zvláštní oddělení ústředního výboru bolševické stra
ny, dozírající nad činností celého stranického aparátu od
shora dolů, aparátu komisariátu vnitra a generálního štábu
až do nejdůvěrnějších jejich sekcí, iPod vedením tohoto
přísně spikleneckého oddělení pracuje na venek „komise
stranická kontroly", íodest soud strany, který soudí výhrad-

' ně členy strany a jedině s .hlediska zda a jak plní lak zv.
„generální linii strany" á jak jsou věrni Stalinově vládě.
Komunisté a zaměstnanci komisariátu vnitra sami nazývají
s šibeničním humorem tento úřad „Kaganovička" nebo
„Golgotha", jsouce si výtečně vědomi, že ten, koho tam
ukřižují, už nikdy z mrtvých nevstane.

A tak soustava mnohokrát se křížícího a vzájemně se
kontrolujícího špehounství a řada trestajících a od shora
dolů vždy nad sebou příslušných úřadů udržují pevně mo
nopol veškeré správy^v rukách vládnoucích špiček. A nad
tím nade vším existuje na konec to, o existenci čeho vědí
mnozí, ale o čem málokteří mluví. Je to osobní a co nej
přísněji spiklenecký vyzvědačský aparát Stalinův, který
„pracuje" v nejyyšších stranických a sovětských úřadech,
z nichž není vyloučen ani kcmišariát vnitra. Vlivem tohoto
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osobního Stalinova organis&čního špiclovství zahynulo ne
málo vynikajících bolševických předáků, kteří vzbudili
hněv nebo podezření kremlovského diktátora.

Celá tato obrovská soustava jako celek vyloučila kaž
dou možnost jakékoliv demokratičnosti v struktuře i funk
cích správního aparátu i v sociálně politickém životě So
větského svazu a tak příkře zvětšila výše uvedený perma
nentní rozpor mezi rozhlašovanou dokonale demokratickou
theorií a skutečnou bolševickou praxí, že vyvolaly,kdysi
dost bouřlivou a dlouho trvající reakci v zemi. V dejinách
prvních dvou desetiletí bolševické vlády v Rusku odehrá
val se úporný a krvavý boj s všemožnými oposicemi, které
usilovaly odstranit diktaturu dokonale od lidu odtržených
špiček a převésti vládní strukturu i politiku na demokra
tické koleje. Cesta tohoto zápasu jé poseta mrtvolami nej-
starších bolševických pracovníků.

Je svrchovaně charakteristické, že dokonce i tehdy,
když boj jednotlivých oposičních skupin s vládnoucími
špičkami ztrácel ráz zásadovosti a stal se prostě bojem
0 moc, přece jen všichni oposičníci byli nuceni zaujmouti
pósu obránců demokracie proti uchvatitelům moci - tak
velice byla tato otázka nesporná a bolavá. Tento proces,
jímž po velmi dlouhou dobu byl zachvácen aparát strany
1 sovětů i odborových organisací, nutno považovati za
ukončený roku 1938, kdy Stalin a jeho okolí definitivně
vyhráli. Protidemokratická podsta'ta bolševismu. byla ten
krát definitivně utvrzena. Ale bylo nutno to obratně mas
koval V

Kuchařka vládne...

Stalinovské špičky při výběru sobě věrných a odda
ných činovnických armád se zároveň rozhodly dáti své
státní organisací alespoň navenek ráz lidovosti. „Socialistic
ká vlast" musila destati „svou rodnou lidovou sovětskou
vládu". Tato dvě podstatná hesla, vytvořená narychlo asi
kol roku 1935, dala opět podnět dalším heslům. Nový
slovesný galimatyáš musil co nejlépe přikrýli skutečnost,
která zůstala jako dříve neprůhlednou. Ve straně navlékli
na. diktaturu Stalina a jeho nejbližších společníků řízu po
chybné čistoty „vnitrostranické demokracie'’ a nazvali ji
„demokratickým centralismem".

Pokud jde o ústavní sovětské úřady, provedli složi
tější manévr. Především se rozhodli zamaskovat jejich abso
lutní závislost na straně a dali jim zdání samostatnosti a
lidovosti.

Z důvodů čistě propagačních Lenin leckdy ve svých
článcích a řečích používal „šlágrů", které pro svou para-
doxnost mohly pevně utkvět v hlavách čtenářů a poslu
chačů. Své úvahy o tom, že světská vláda musí co možno
nejvíce přitahovat práci do svého státního aparátu řa
dové pracovníky z lidu, vyvrcholil jednou v heslu, které
nabylo nejširší popularity: „Za sovětské vlády musí každá
kuchařka umět vládnout ve státě". Na pokyn shora celá
sovětská propaganda vyvolala neuvěřitelný hluk s usku
tečněním zásady t. zv. „socialistického soustřeďování úřa
dů v jedněch rukou", podle níž měla výstavba sovětského
státního aparátu odpovídali Leninovu odkazu- o kuchař
kách. Ve všech sovětských úřadech od lidových komisa-
riálů až do nejnižších míst byly vytvořeny početné spe
ciální hodnosti, které se obsazovaly dělníky, kteří však po
kračovali ve své práci v továrnách a závodech. Objevili
se t. zv. „povýšenci na vedoucí místa". Podle sovětské ter
minologie „povyšovali" je a zase „ponižovali", když začí
nali chápat, jak ubohou “roli jsou nuceni hrát, a usilovali
o něco více. Ti „poníženci" obvykle mizeli beze stopy v po
licejních úřadovnách. Ve všech orgánech sovětské vlády
bylo lze se sejít s těmito ubohými figurami, které nevěděly,
co vlastně mají dělat, a pokorně podepisovaly, co jim při
nášeli jejich zástupci a tajemníci z úředního personálu, kte
rý velmi dobře znal i práci i, zákulisí-těchto figur, objeviv
ších se ye vlastních „pracovnách". Sovětský filmový prů
mysl nelitoval prostředků, aby mohl ukazovat tyto pový
šence, jak pracují v továrnách a pracovnách jako názorný

příklad, že byla splněna Leninova závěť o kuchařkách,
spravujících sovětskou Zemi. Ty snímky se-promítaly pod
záhlavím: „Hle, taková je naše rodná sovětská vláda!" Or-
ganisace, která obsluhovala zahraniční návštěvníky v SSSR,
„Inturist", obvykle tahala do pracoven takových pový
šenců zahraniční návštěvníky, kteří měli býti obloupeni
sovětskými „úspěchy" a kterým dokonce povýšenci posky
tovali i interviewy, ty jim ovšem byly včas připraveny
sekretariátem podle uchystaného vzoru. Stranické organi-
sace obvykle doporučovaly mezi „povýšence" řadové pra
covníky a poskytovaly jim zdání vládní moci s poměrně
vysokou (vzhledem ostatním) životní úrovní a tím už
také všem hlásaly, že podobný šťastný osud čeká i na
ostatní, když budou poslouchat síranu a zaslouží si její dů
věry.

Takto tedy zásada zamaskování vlády mimoústavních
ústředí finanční oligarchie s pomocí poslušných jich ústav
ních orgánů a tisku, jak je hojně praktikována v zemích
demokratického parlamentarismu, byla použita také v pod
mínkách t. zv. „zvítězivšího proletářského socialismu", aby
diktátorské politické špičky revolučně spikleneckého typu
byly vypodobněny jako nejdemokratičtější na světě děl-
nicko-rolnická vláda.

Tak na příklad: Kijevská posluhovačka Jevdokije Le-
gurová půl dne metla na kijevském hlavním nádraží, ale
druhou polovičku dne přijímala návštěvníky ve své pra
covně jako lidová komisařka sociálního zabezpečení ukra
jinské socialistické sovětské republiky. Na závodě „Bolše
vik" v Kyjevě každoročně přijížděla-pro soustružníka Kon
stantinova ve 13 hodin vládní limuzína a do 17 hodin při
jímal v nádherné pracovně návštěvníky jako zástupce li
dového komisaře financí ukrajinské'SSR, ačkoliv se nedo
vedl dokonce ani pořádně podepsaí. Málo gramotný a no
torický opilec soustružník moskevské elektrotechnické to
várny-Konstantin Uchanov po přestávce na oběd odjíždí
předsedat moskevskému sovětu. Tisk ho nazýval „rudým
mairem". Hlavní jeho talent záležel v tom, že přepil každé
ho hosta vládních pitek v Kremlu a že zvlášť virtuosně do
vedl nadávat, takže byl v tom ohledu považován za sva
zové „zázračné dítě",- byl proleiářským šaškem u Stalinova
dvora. Jeho prací pak bylo: z četných stížností vybíral
sekretariát 2-3, které musily býti příznivě vyřízeny, a tu
Uchanov osobně přijímal stěžovatele a za svitu filmových
reflektorů podepisoval příznivé resoluce. Kdykoliv přijel
nějaký slavný cizinec do Moskvy, tu ho „rudý starosta"
přijal ve své nádherné pracovně v bývalém velkokníže-
cím paláci, odevzdal mu propagační materiál, vydaný ve
všech jazycích o vzrůstu městského hospodářství, a zcela
určitě ho pozval, aby ho opět navštívil, ale tentokráte do
poledne u soustruhu v továrně. Kaganovič, který se stal
r. 1935 komisařem dopravy, si počínal v tom směru zvlášť
energicky. Kromě mnoha set drobnějších míst nahradil do
konce 7 náčelníků železničních tratí takovýmito povýšenci
bez jakékoliv přípravy. Tak na příklad strojvůdce Krivo-
nos se stal náčelníkem železniční tratě donbasské, průvodčí
Ogněv byl jmenován náčelníkem největší železnice mos-
kevsko-kurské.

Celá tato laciná komedie přece jen někdy nacházela
důvěřivé poslucháčstvo i mezi politicky zkušenými cizinci
a zanechala určitou stopu, přispívající upevnění^sovělské
psychologie v mase řadového obyvatelstva SSSR. ^ -

Zároveň s touto dlouholetou a důrazně prováděnou
akcí, kterou „kuchařky" začínaly „vládnout" v SSSR,při
stoupili bolševici organisáci tak zvaného „bloku bezpar
tijních s komunisty". S křiklavým porušením rozhlášené ši
roko daleko demokratičnosti voleb naznačovaly organisace
strany samy z bezpartijních osob kandidáty na místa depu-
táíů do místních sovětů a organisovaly provádění voleb
tak, že to byla hotová parodie na „projev vůle lidu". Buď
jsi dal do urny hlasovací lístek s naznačeným kandidátem,
nebo jsi mohl hned se jít hlásit'na policii, aniž jsi čekal,
až tě tam odvedou.

Tak se vytvořila dvoumilionová armáda zástupců míst-
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nich sověiů z bezparlijních, kteří do jisté miry skutečně
representovali blok s komunisty, poněvadž hmotně i ve
všech ostatních ohledech byli pevně spojeni s konjunisiic-
kou stranou,' od které všestranně jsou odvislí. Právě tito
bezpartijní zástupek do značné míry pomohli, že se vytvo
řil ve vědomí lidu jakýsi ideologický most s vládou. Tím,
že tento tak zvaný „sovětský aktiv" snímá s vlády odpo
vědnost za obtíže sovětského života a přesouvá ji na „cizo
zemské útočníky", že svou existencí dokazuje „lidovost"
vlády, ačkoliv je bezvolnou loutkou v rukou stranických
organisací, .vykonává současně neobyčejně vážný ideolo
gický a drganisační tlak na nejširší masu obyvatelstva,
aby ji smířil se sovětskou skutečností.

D-á sedohonit, conení? x
Základní politickou otázkou, která musí zajímali náro

dy, jež obklopují ŠSSR, je otázka, ^může-li se státní bolše
vická soustava vyvinout od diktatury demokracii. A tato
otázka musí býlí rozhodnuta zá výše uvedených podmínek
v SSSRjen a jen záporně.

Aby vůbec taková evoluce byla možná, musil by bol-
ševismus přestat iíýt bolševismem. Dokud tam bude u vlá
dy stalinovská skupina, či spíše skupina mezinárodních
revolucionářů spikleneckého typu, kteří vyznávají Lenino
vu theorii a komunistický program světové revoluce, není
možná skutečná evoluce bolševismu od diktatury demo
kracii. To platí v stejné míře také o státní soustavě Sovět
ského svazu, která byla vytvořena bolševismem výhradně
pro potřebu jeho revolučních cílů.

Theorie a praxe revolučně internacionálních špiček,
vládnoucích v SSSR,ukázaly, že sovětská vláda považuje
za svou základní úlohu zničit nářodnósti, svobodnoti práci,
spolupráci tříd a svobodu myšlení, tvořícíhq ku prospěchu
svého národa, a zničit to všechno ve všech státech, které
se ocitnou na dosah bolševismu. Na ruinách těchto nej
lepších výsledků lidského pospolitého života, které vytrhly
lidstvo ze zvířecího způsobu života praehisiórických obdo
bí, doufají ti lidé V Kremlu, že založí úspěch svého díla.
Ale právě proto musí najiti ve všech stoupencích skutečné
vlády lidu a ve všech obráncích věčných všelidských hod
not nesmiřitelné a nekompromisní nepřátele.

Evropa
a bolševismus

$ \ .Manfred J as t^er:

Vzpomínky

r* tvrtá kapitola knihy Winstone Churchilla »Světová
krise«, jež vyšla v. roce 1929, má nadpis »Ztracené

Rusko« a citát »Jsem duch věčného záporu«. V kapitole
mluví Churchill o bolševismu jako o přívalu vražd a aten
tátů, loupeže a ničení, převratu a útlaku, obecné zrady akrvavých jatek, udavačství a sprosté msty, přívalu, jenž
se valí širokým proudem od moře Bílého Černému. Lord
George ve svých pamětech nazývá Winstona Churchilla
»the most formidable and irrepressible Protagonist of an
antibolschewik war«, nej strašlivější a nezdolný předboj-
ník ve válce proti bolševismu.

Spojenci toto protibolševičké tažení skutečně prová
děli. V okamžiku, kdy se bolševismus chystal střhnouti
na sebe moc v Rusku,"Anglie a Francie se prohlásily zajeho nepřátele. Již v prosinci 1917 dohodly se obě mocnosti, jak si rozdělit své zájmové oblasti na východě. Fran
couzská oblast obsahovala Bessarabii, Ukrajinu a Krym,
anglická území kozácká, Kavkaz, Armény, Gruzii a Kur
distan. Dva dni po tom, kdy bylo podepsáno příměří s-Německou říši, stvrdili toto ujednání smluvně. Dne 23.
listopadu 1918 počali Angličané obsazovat Batum; současně vtrhli Francouzi do Oděsy a do Sevastopolu. Tyto

vojenské podniky byly zabezpečeny anglo-francouzským
loďstvem v Černém moři, skládajícím se ze tří lodí bitev
ních, 8 křižníků, 12 torpédoborců a četných lodí doprav
ních. Kromě toho stálo 12.000 britských vojáků v severní
Sibiři a Murmansku. Byla uznána vláda gen. Kolčaka.
on a Denikin podporováni značnými dodávkami zbraní a
válečného materiálu, jež stačily vyzbrojit 250.000 mužů.
Churchill mluví o stu milionech liber, jež Anglie v jed
nom roce vydala na boj proti bolševismu.

Inicátorem křižáakého tažení proti bolševismu byl
Foch. Od něho pochází výrok: »Spojenci válku prohráli,
nepodaří-li se jim úspěšně vyřešit otázku bolševickou«,
Winston Churchill řekl totéž téměř týmiž slovy: »Neroz-
řeší-li spojenci bolševickou otázku, pak se budou na mí
rové konferenci utěšovat z vítězství, jež vůbec žádným
vítězstvím není.« V rozhořčeném diplomatickém zápase,
jenž se protáhl na mnoho měsíců, pokoušeli se oba pro
sadit svůj plán: rozdrtit bolševismus společným válečným
úsilím spojenců. Na čem ztroskotal tento plán? Předně
na rozdílné a nekalé^ pohnutky. Foch "S~Clémencéauem
doufali, že porážkefu a rozkouskováním Ruska dosáhnou
francouzské nadvlády nad Evropou: Angličané mysleli
na petrolej a naftu, když se pouštěli moři Kaspickému.
Dále rozhodující překážkou pro vedení Tak velkých plánů
byla všeobecná únava z války i vé vítězných státech. A
za třetí měly tyto plány*mocného odpůrce: Woodrowa Wil-
sona. Od prvopočátku se stavěl proti jakékoliv vojenské
intervenci v Rusku. Spojené státy tehdy v roce 1919 za
bránily zničení bolševismu, o který usilovaly a které plá
novaly Anglie a Francie. Muži za Wilsonem předvídali
velký konflikt s Japonskem jako cosi nevyhnutelného, co
vyplývá z událostí světové války a v případě tohoto kon
fliktu připisovali příštímu silnému sovětskému státu
zvláštní a velmi významnou roli. Mimo to měl bolševis
mus ještě ťjiné vlivné pomocníky! kterým americký pre
sident dopřával sluchu. Wickham Steed vyjádřil se v
»Daily Mail« docela beze studu o »vlivných mezinárodních
finančních zájmech«, které zachránily bolševismus před
zničením. Sotva však kdy se'projevil vnitřní soulad,a vir-
tuosní spolupráce mezi bolševismem a kapitalismem tak
nezakrytě jako v jedné notě, kterou poslal spojencům teh
dejší sovětský zahraniční komisař Čičerin a ve které je
věta: »Vzhledem velkému zájmu, který zahraniční kapi
tál vždy projevoval o využití přírodních bohatství Ruska,
je sovětská vláda ochotna příslušníkům mocností Dohody
uděliti důlní, lesní a jiné koncese.« Tím byla »protibolše-
vická válka« vyřízena, neboť Anglie a Amerika nepotře
bovaly už vésti válku ö to, co se jim v podstatě dostávalo.
Wilson zvítězil nad Churchillem. Intervenční oddíly byly
odvolány, podpora bílých armád zastavena a tím jejich
osud zpečetěn. Rusko bylo doopravdy ztraceno, propadlo
svému hroznému neštěstí, o které se anglický a americký
tisk už dále nestaral, poněvadž mu zacpaly ústa dividen
dy z kavkazských důlních koncesí. Sovětská vláda, z po
čátku držena na uzdě a nezhýčkaná diplomatickými uzná
ními, byla po čase uznána za »salonfähig« a brzy seděli
její vyslanci v hlavních městech a našli nakonec i pří
stup do feudálního paláce Ženevské ligy.

Jak^e Francii tak v Anglii byla již V roce 1919 uzná
na nebezpečnost bolševismu pro Evropu. Ale evropský
pocit odpovědnosti nebyl dosti silný, aby vyvodil z toho
to poznání nutné důsledky. »Že nedošlo neblahému pro
všechny evropské národy politickému vývoji.« píše An
dreas Hohlfeld ve znamenité knize »Poražení vítězové«
»nebylo zásluhou spojeneckých státníků, nýbrž zásluhou
německého dobrovolníka z doby poválečné, který v oddí
lech dohodou zakázaných vybojoval vítězně boj proti ko-
munismu«DTyto dobrovolnické sbory ovládal však také
docela jiný duch nežli anglické žoldáky, kteří obsadili
kavkazské petrolejové pole v zájmu anonymního velko-
kapitálu. A to je právě ten rozhodující bod. Proti bolše
vismu bylo nutno postavit něco více než holou vojenskou
sílu. Proti němu musela vyvstat idea silnější, čistší a vět-
ší, než byla jeho. Tato idea sjednotila Evropu v novém po-
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chlapce jsem potkal na silnici. Dal jsem se s ním do řeči
a mezi jiným mi říká: „To takhle, když mi bylo 14 let,
jsem běhal ještě lip, ale to víte, přišel jsem do kvinty,
přišla klackovská léta a sport jsem pověsil na hřebíček,
až teďka zase to Kuratorium mě vytáhlo.« Není to zají
mavé a pozoruhodné, kdýŽ IVletý chlapec se sám přiznár
vá ke svým klackovským letům a když je sám rád, že
z nich byl vytažen? To je právě ta niterná stránka vý
chovné práce, která jde sice do šířky, ale která přece
kotví v hloubče. A-ještě jeden objev nám umožňuje Ku
ratorium a jeho akce. Umožňuje nám zjistit, jaká česká
mládež skutečně je. Zjišťovat skutečnosti a z těchto sku
tečností dělat závěry, závěry, které jsou podkladem pro
rozhodnutí ' politická, je jistě prací sociologickou. Před
pokladem této práce je však shromážděný materiál. Po
řadu let se u nás mluvilo, jaká česká mládeždpfe a jaká
česká mládež není. Mládež byla chválena i odsuzována.
Avšak je otázkou, zda českou mládež vůbec někdo znal
a jestli ji znal, zda ji znal natolik, aby mohl o ní vynášet
soud. Českou mládež mohl znát učitel, který-jx měl ve
škole, mohl ji znát mistr, který ji měl v dílně, mohl ji
znát cvičitel, který ji měl ve svém spolku, avšak nebylo
místa, kde by se sešla celá česká mládež, neovlivněná
svým úzkým prostředím^ závazky a povinnostmi a kde by
se projevila v celé své osobitosti..

Jestliže by tedy v dřívější době některý sociolog
chtěl zjistit, jaká česká mládež je, neměl by k tomu do
statek materiálu,' který by bylo možno posuzovat objek
tivně. A proto pebylo možno pronésti soud nad mládeží
a jestliže se soudy vynášely a pronášely, pak byly buď
dohadem nebo výmysly. Pro nedostatek možností objek
tivního zjištění skutečnosti nemohlo být soudů objek
tivních. Podívejme se, zda nyní by byl po ruce na základě
práce Kuratoria materiál sociologickému bádání. Zji
šťujeme, že ano. Jsou tady na př. přihlašovací listy zo
tavovací akci mládeže. Na těchto listech se dozvíme, z ja
kých sociálních poměrů rekreant pochází, a dozvíme se
jeho zdravotní stav, dozvíme se obor jeho povolání a
mohli bychom po celých 14 dní zkoumat svého hocha,
nebo skupinu dětí v táboře. Máme po ruce korespon
denci, kterou píše z tábora a kterou dostává, vidíme,
jak se chová, účastníme se kamarádských večerů, a to
vše nám poví, jak vypadá pracující mládež roku 1944.

A sáhněme po jiném materiálu! Leží před námi do
tazníky akce Ukaž, co umíš. V těchto dotaznících jsou
tři zajímavé rubriky. Jedna má nadpis: Chtěl bych být:
Čím? — druhá: Proč — a třetí: Zvolil jsem si tent ná
mět, protože... Že ponejvíce chtějí být účastníci vý
tvarné části soutěže akademickými malíři a sochaři —
to se dá čekat a že účastníci hydební části — umělci,
nebo profesory zpěvu a hudby —-to také. Zajímavé však
jsou odpovědi na otázku »proč si zvolili námět«. Všechny
odpovědi totiž mluví p úžasné spontánnosti výrazu »Pro
tože se mi líbí«, »mám rád«, »nadchl jsem se«, »obdivuji«
a pod., tyto všechny výrazy svědčí o bezvýhradnosti citů,
se kterou mládež přistoupila ke svému dílu. Také vše
chny náměty — mluvím o výtvarné části — jsou brány
z okolí, z mládí, zp života toho či onoho účastníka. Cel
kem málo zde pracuje fantasie, více místa má realita —
byť i realita zidealisovaná, ale přece skutečnost, to co vi
díme kolem sébe, to, co sami prožili — to je nejčastějším
námětem všech prací. A s realitou života jako námětem
se setkáváme i v pracích literárních. Oslava práce, tedy
zdravá realita je nejčastější thematikou beletrie, soutěže
Ukaž, co umíš. Mladí básníci, ti již spíše filosofují, avšak
i jejich filosofie neutíká ze země a neodvrací se od života.
A co říci hudební části soutěže, co zde bylo objeveno?
Na fb odpoví výrok samotného předsedy hudební části
soutěže, rektora konservatoře Jar. Křičky: »Pánové, ob
jevili jsme tenor.« Objev nadání, objev slibného zárodku
pro budoucnost, objev někoho, kdo veden a komu dána

11 - 171



Přítomnosti

příležitost, může se vyvinout, to jistě bylo hledisko, pod
kterým mimo posuzováni absolutního každého výkonu a
práce rozhodovaly komise o soutěžících. Výrok Jar. Kríč
ky, skladatele, který je u svého úkolu předsedou komise
nejen jménem své kapacity, ale který zde soudí celým
svým hudebním duchem pedagoga, to potvrzuje.

A uvažujeme-li již o dotaznících soutěže Ukaž, co
umíš, promluvme si o dotaznících, které loňského roku
po skončení zotavovací akce 1944 vyplňovalo 100 rekre
antů z Prahy, těch, kteří byli nej vzornějšími. Byli to
chlapci ponejvíce z kovoprůmyslu, z velkých továren,
učňové v druhém a třetím učebním roce. A v onom do
tazníku, který vyplňovali, měli vylíčit své životní plány
a jak se na ně chystají. Při pročítání jsme zjistili, že
všichni chyyí výše a že nestačilo jim jenom být kvalifi
kovaným dělníkem ve svém oboru, chtěli studovat, chtěli
na průmyslovku, na vysokou školu, chtěli být'konstruk
téry, měli naprosto přesné plány o tom, co by chtěli udě
lat a také, co mohou udělat. A všechny tyto své žádosti
a tuto svou snahu dokládali důkazy o tom, že pracují na
sobě, že se nespokojí jenom s tím, co se naučí v dílně, že
doma kreslí a rýsují, že chodí do kursů, že'sestrojují
modely atd. Co nám povídají tyto dotazníky? Mluví o tvo
řivosti české mládeže, mluví o tom, že tvůrčí síla české
mládeže je silou spontánní, že je přirozeným výrazem
naší mládeže, mluví také o tom — vezmeme-li v úvahu
i dojmy, které jsme měli z výstavy Ukaž, co umíš — že
tvůrčí síla české mládeže je nezáviálá na vzorech, že tvoří
z vlastňí inspirace, že tvoří vlastními méthodami, že jde
po vlastních cestách, že je původní a originální, že nese
na sobě značku této doby a že je nesena právě těmi
ideály, které burcují dobu i je.

A to je konec konců i pojitický úspěch, neboť ten po
litický směr, který tak proniká do života, že utváří podlé
sebe dobu i Udí, že se stává životním projevem, ten poli-_
tický směr je nejen průbojným, ale je i vítězem. Mluvil
jsem o. tom, že nová výchova české mládeže nám dává
mnoho materiálu pro sociologické zkoumání a tím také
že můžeme činit mnohá zjištění a mnohé závěry,, na kte
rých lze budovat konstrukce politické. Materiál, který se
zde po dva roky vrší a kupí, je zatím vědecky nezpraco
ván a je zatím užíván jako prostředek propagační a jako
námět žurnalistický. Na předjarním pracovním srazu ve
doucích české mládeže prohlásil generální referent dr.
Teuner, že heslem a parolou další práce je kvalita před
kvantitou. Aby tento požadavek byl splněn, je proto nut
no zabývat se otázkou české mládeže vážně a zabývat se
touto otázkou vědecky. To vše ovšem ještě nemá zname
nat, že bychom nyní měli upadnout do školometství a že
bychom tím nějak brzdili tempo, ve kterém jedna akce
Kuratoria stíhá druhou. To by znamenalo, že práci Ku
ratoria by musili být přizváni a přibráni a musili by se
také připbjit ti, kteří třeba nebyli organisátory a nemohou
být vedoucími jednotek, mohou hodně přispět celé práci
tím, že z praxe a z nabytých zkušeností vypracují zásady
a směrnice. Bývá mnoho omluv, že prý dnešní těžká doba
není příznivá vědecké práci. Zde je úsek veřejného živo
ta, který za takovou práci by byl rozhodně vděčný a kde
již vlastně všechna přípravná surovina je pohotová
zpracování, jen začít!

Česká mládež je mládeží snaživou, mládeží tvůrčí, to
nám již konečně dokázala. Česká mládež je také ochotna
pracovat sama na své výchově, sama na sobě, to nám již
dokázala také. Jsou však. problémy a jsou úkoly, které
sama zvládnout nenaůže. Zde by se měli chopiti práce ti,
kteřř se již pro takovou práci habilitovali. v

Byla by to práce, která by byla záslužWu prací o bu
doucnost českého národa, jež spočívá v mládeži.
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český život
'eie:

,Změny v Národní radě české

Počátkem července prošla českým tiskem zpráva, že
ministr lidové osvěty na návrh předsedy NEC univ. prof.
Drachovského jmenoval řadu nových členů do předsed
nictva NRČ a do jejích sekcí. Jde tu o prvou větší změnu
v osobním složení NRČ od její reorganisace v roce 1939.

NRČ je stará instituce. Byla založena 17. června
1900, tedy ještě za Rakouska. Tehdy velmi intensivní ačasto ne právě šťastný politický život českého národa
vyvolával mnoho rozporů, trpkostí a trapných afér. Ne-,
bylo instituce, která by stála nad stranami a bděla nad
zájmy národa, kterých ve svém egoismu politické strany
málo kdy dbaly.

O účelu NRČ na počátku XX. století bylo napsáno:
»Je celonárodní-institucí ústřední organisaci společné
národní práce ve všech oborech veřejného života, repre
sentaci národa českého, jako ústrójného celku, doma
i za hranicemi. Pečuje o národní čest a kázeň. NRČ má
tedy ráz všenárodní a proto otázky programové
a politické nejsou předmětem její práce
a jejích podnětů.«

Do roku 1919
t!(
autoritá NRČ byla «značná v otázkách

celonárodních. Špatně pochopená demokracie, demokra
cie pokřivená, neměla však zájmu na tom, aby v ná
rodě existovala nějaká nadpolitická instituce, jež by bdě
la nad národními zájmy a tyto bránila před vlivy poli
tickými, jimž slovo »národ« bylo trnem v oku. Je při
rozené, že NRČ při poctivém plnění svých povin
ností se musila dostat do rozporu s politickými směry,
které národní pospolitost rozkládaly, které nad národ
stavěly zájmy třídní a stranické. Proto byla NRČ za
tlačena do pozadí a aby se nestala všetečnou, v její čelo
byly postaveny osoby mezinárodně upsané, zednářstvím
»usměrňované«. Přes to nesla stigma reakcionářství. Být
nacionálním bylo totéž, jako být nepolepšitelným tmá-
řem. Vlastenectví procházelo ovšem také sVým vývo
jem, jako jím procházel socialismus. Plné odpolitisování
NRČ za republiky nebylo prakticky možné, poněvadž
náš národní život byl prosáknut stranickou politikou,
která z něho přímo-kapala.

Dvacet let přechodné české samostatnosti bylo také
dobou hlubiokého pracovního spánku NRČ. Nikdo jí ne
potřeboval. Vždyť tu byly »Pětky«, »Osmičky« a »Šest
náctky«, nebo jak se všechny' ty politické obchodní
kroužky jmenovaly. Teprve po zániku politických stran
v prvých měsících Protektorátu přišlo, co se zvalo »ná
rodním«, znovu ke cti. Při té příležitosti státní president
dr. Emil Hácha vzpomenul NRČ a schválil její na
vržené nové vedení. Jako vše nové, také úkoly, které
převzala obnovená NRČ, potřebovaly svého propraco
vání a praktického vyzkoušení. Tehdy vedle NRČ vznikla
Kulturní rada, která původně tvořila autonomní sekci
NRČ. Kulturní rada, vzniklá teprve před několika^ lety,
NRČ v kulturní represěntaci národní na konec zcela za
stínila.

Jak už jsme řekli, Kulturní rada byla původně pouze
pracovní sekcí NRČ, jako instituce přísně nepolitické.
Dnes nebudeme pátrat, jakými cestami zde se vývoj ubí
ral, ale zakrátko Kulturní rada začala figurovat jako
vrcholná kulturní instituce Národního souručenství, je
hož výbor se z počátku omylem domníval, že snad je dě
dicem starého parlamentu a dohlédacím orgánem nad
prací vlády. Kulturní rada prostě jednou nohou stála v
nepolitické národní prganisaci NRČ a druhou 4v organi-
saci, která tu povstala sloučením starých politických
stran.

Při tvoření NS se zapomenulo, že každý Čech
neměl politickou legitimaci a že napros-
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Člověk byl dlouho považován za samostatnou jednotku,
která je nucena, ač se to příčí lidské přirozenorti, pracovali
s ostatními. Tento názor absolutního individualismu je již za
pomenut, neboť národ nemůže býti považován za seskupení
nezávislých jedinců, nýbrž za celek, v němž každý je buň
kou, jejíž vlastní život a činnost jsou závislé na životě a
správné funkci ostatních buněk- A jako každý jiný živoucí
útvar, musí se i toto společenství, chce-li si zachovali schop
nost života, podříditi zákonu o dělbě práce a organisaci.

Sledujeme-li vývoj lidské výrobní práce, vidíme, že po
kud do nínezasáhla pohonná síla a stroj, utvářela se dělba
práce úplné samovolně a výrobní činnost člověka měla ráz
práce řemeslné. Po zavedení strojů do výroby provádí se
dělba práce úsilím techniků, podle technických požadavků
jednotlivých úseků výrobního postupu a práce ztrácí svůj
ráz řemesla. Nastává nové údobí vývoje výrobní práce;
racionalisace, standardisace a specialisace. Tyto se však staly
postrachem dělníků, neboť v této moderní době, v níž zaujal
významné místo stroj, zapomínalo se na lidskou stránku prá
ce dělníka/ který měl pocit, že je tu odsouzen úloze robota
a tomu Se vzpíral. Dělba práce byla tu provedena bez ohledu
na to, zdali je již i dělník přizpůsoben novým pracovním
methodám a podmínkám.

Dosud nám dělba práce umožnila, že člověk pracoval
podle svých schopností a že značně stouply i výsledky prá
ce jak co do množství, tak i co do druhů a^jakosti. Při dal
ším jejím provádění musíme však dbáti, aby práce byla stu
dována nejen s hlediska výroby, ale také s .hlediska člověka
a pro člověka. Dělník nesmí býti stále jen vychováván, aby
správně používal svých rukou a jeho pracovní pohyby byly
co nejvýkonnější, a aby účelně využíval všech strojů, ná
strojů a pomůcek, jež mu byly svěřeny, ale musí mu býti
také umožněno, aby poznal hodnotu práce, kterou koná a aby
mohl dosáhnouii výdělku úměrného této hodnotě.

Musí tedy studium práce v sobě obsáhnouti jednak
vlastní studium účelného provádění práce a zjištění času,
nutného jejímu provedení, jednak studium obtížnosti práce
a určení její hodnoty.

Výsledkem prvé části ,»pracovní a časové studie" I
účelné uspořádání práce, aby ji bylo možno provésti v nej-
kratším čase, avšak bez jakéhokoliv přepínání sil dělníka,
při hospodárném využití všech provozních prostředků a do
držení předepsané jakosti.

Je to tedy/ studium pracovních method, podmínek, po-
tnůcek, materiálu, ztrát, aid., t. j. všeho, co může miti vliv na
rychlost a jakost práce.

Důležitou složkou časové studie je „hodnocení výkonu",
které umožňuje zjištění pracovního času, nutného prove
dení práce, při normálním výkonu. Tím rozumíme výkon
zacvičeného, práci se hodícího dělníka, který může býti
osazenstvem trvale dodržován.

Při studiu práce musíme věnovali pozornost dělníku i
přáním a tužbám dělníka, neboť práce, kterou studujeme, má
svojí podstatou a účelem odpovídali potřebám a přáním člo
věka. Tato psychologická stránka studia práce je stejně dů
ležitá jako stránka technická a hospodárnosti. Její opome
nutí mívá za následek značné zklamání.

Mluví-li se někdy o methodě pracovních a časových
studií, myslí se tím souhrn zákonů a zásad, odvozených z po
zorování a zkušenosti seskupených tak, aby umožnily ana-'
lysu, měření a synthesu všech skutečností a jevů, majících
vztah provádění nebo výsledkům lidské práce.

Provedení každé práce předpokládá u dělníka určitý po
čet vlastností nebo schopností, které mu umožní vykonali ji
v normálním čase předepsaným pracovním posiupejg. Jinak
řečeno, každá práce vyžaduje pro své normální provedení
od každého dělníka určité přesně určené vlastnosti a schop
nosti. Cím více jich od dělníka požadujeme, tím vyšší 'má
býti jeho mzda. Protože není možné znáti všechny vlastnosti
a schopnosti dělníka a není také možné dáti mu takovou prá
ci, při níž by byly všechny dokonale využity, zbývá jediná
možnost, hodnotili práci samu a to podle toho, kolik je jich

jejímu provedení třeba. Mzda by tedy měla být stanovena
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na základě hodnoty práce její výše vázána prací samou a
ne dělníkem.

Nutnost správného hodnocení práce stává se palčivým
problémem mzdové politiky závodů ve všech průmyslových
odvětvích. V zásadě můžeme je provésti buď bodováním,
nebo porovnáním. Bodování je nejstarší a dosud hojně po
užívaný způsob. Metod provádění je několik desítek a liší
se od sebe jen v množství pro hodnocení práce uvažovaných
činitelů a v počtu bodů. Provádí se tak, že podle intensity
požadavků, přicházejících pro práci v úvahu (na př. výcvik

povolání a zkušenost, zručnost, tělesná a duševní námaha,
odpovědnost a vlivy okolí aid.) přiřkneme kažqjjsmuodpo
vídající počet bodů. Součet bodů dává pak hodnotu práce.
Všechny práce jsou podle své hodnoty zařazeny do tříd, x
nichž každé přísluší určitá hodinová sazba.

' Pro relativnost posuzování maxima a obtíž, určití vlast
nosti a schopnosti, nutné provedení určité práce (závislé
na subjektivním úsudku jednotlivce), upustilo se od hodno
cení bodováním a přechází se hodnocení porovnáním.
Dnes byl pro tento účel vypracován zvláštní katalog s řadou
praktických příkladů a hodnocení provádí se tak, že danou
práci porovnáváme s příklady prací, které byly již podle
své hodnoty zařazeny do příslušné třídy, t. zv. mzdové sku
piny. Mzdových skupin je celkem osm a každé z nich odpo
vídá určitá základní mzda. Čím větší je hodnota práce, tím
vyšší má mzdovou skupinu. Mzdový katalog je první pokus,
dáti rraklikůnAr průmyslu možnost, provésti hodnocení prá
ce objektivním způsobem, který by umožnil za předpokladu,
že i pracovní čas byl správně určen, řešení největšího našeho
problému — stanovení spravedlivé mzdy.

Činnost REFY v Ríši a u nás

S pracovními a časovými studiemi a hodnocením práce
ýe úzce spjato jméno Refy. Vznikla po třílété přípravě a zku
šenostech roku 1924v Berlíně při Spolku německých provoz
ních inženýrů ABD (Arbeitsgemeinschaft deutscher Betriebs
ingenieure) Říšský výbor pro zjišťování pracovních časů
(Reichsausschuss für Arbeitszeitermittlung) REFA.Jejím úko
lem bylo:

1. shromažďovali podklady pro spravedlivé odměňová
ní úkolové práce na podkladě času,

vý-
jeho

zjišťování,
3. šíření myšlenek a výsledků práce Refy učebnými kur

sy a publikacemi.
Brzy se však ukázalo, že zjišťování pracovních časů je»

V úzké souvislosti s celou přípravou práce a i tím, který ji
provádí, t. j. pracujícím člověkem a tak původním úko
lům Refy přibývají nové, pro jejichž řešení dochází roku
1935 úzké spolupráci s Německou frontou práce (DAF),
z níž vyplynul také požadavek stanovení spravedlivé vý
konnostní mzdy, jejíž výše by odpovídala hodnotě, kterou má
pracovní výkon nebo výsledek práce pro národ jako celek.
S převzetím nových úkolů mění Refa roku 1936 i své pů
vodní jméno na Říšský výbor pro pracovní studie (Reichs
ausschuss für Arbeitsstudien), stává se samostatnou institucí,
zůstává však i nadále v úzké spolupráci s ABD, AWF (Aus
schuss für wirtschaftliche Fertigung) a DAF, která je její nej
větší oporou. Myšlenky Refy rozšířily se záhy do všech od
větví průmyslu a' dnes není většího města v Německu, kde
by Refa neměla svou pobočku. Před dvěma lety začaly semyšlenky a činnost Refy intensivně šířili i n a ú z e m í P r o- -lektorátů, kde úkoly Refy převzal Zemský
výbor pro pracovní studie v Čechách a na Mo
ravě (Landesausschuss für Arbeitsstudien in Böhmen und
Mähren - LFA) se sídlem v Praze, který je zástupcem Refy
v našich zemích.

Práci Refy v podniku můžeme shrnouti do tří skupím
zdokonalení prace, stanovení správných pracovních časů,
oce»ění a zařazeni práce podle její hodnoty. Její cíl lze označit jediným slovem pořádek. Pořádek v práci, pořádek v
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2. písemné vymezení základních pojmů pro členění
robního času a vypracování jednotných směrnic pro

časech a pořádek ve mzdách jsou základy hospodárné vý-
roby a zárukou plného výkonu.

Na otázku, co je to Refa, odpovídá ředitel Dipl. Ing. E.
Kothe, který je jedním ze zakladatelů Refy a tvůrcem Zem
ského výboru pro pracovní studie, v závěru svého úvodu

českému překladu vybraných statí z „Druhé knihy Refa".
„Refa není ani srážečem mezd, jak se domnívají někteří

dělníci, ani universálním prostředkem, za nějž ji pokládají
někteří vedoucí závodů.

Refa není ani vysokou vědou ani šedou theorií, ani ně
jakým %ystémem,nýbrž souhrnem poučení zrozených v prak-
si a pro praksi určených.

Jejím cílem je pořádek ve všech provozních oborech
to jak po stránce hmotné, tak i duševní.

Její podstatou je společná práce všech, kteří se zabývají
jejími myšlenkami a podle nich jednají. Jejím smyslem je
dáti každému, co mu náleží: dělníkovi jeho mzdu, podni
kateli spořádaný provoz, lidu a státu největší možnou vý
robu."

věda a víra
Josef Štěpán:

Jakého původu byl Kristus?

Na článek Jana Zloma: Jahve kontra Kris-
^ tus dostali jsme tuto studii z vera mnohaletého

konsula v zemích Blízkého Východu, který po
dobný problém řešil v knize, jež je v rukopisu a
z níž podává tento výtah. Redakce.

T) řemnozí vyznávači Kristova učení jsou dodnes toho
_L mylného názoru, že Ježíš Kristus byl původu židov
ského, tedy rasy semitské,'dovolávajíce se jeho rodokmenu,
evangelisty do Nového Zákona pojatého. Sv. Matouš (1:1- 16)
Uvádí sice rodokmen Ježíšův až po Abrahama, sv. Lukáš
(3:23-38) s patrnými odchylkami dokonce až po Adama,
ale to vše nestačí, aby bylo lze s apodiktickou pravděpodob
ností zodpověděli otázku, z jaké rasy Kristus pocházeL

Ze destruktivní mentalitě Židovstva u věcí víry a mo
rálky, v nazírání na Boha a na svět byl Kristus celým svým
povahovým založením naprosto cizím a již z toho důvodu
nemohl býíi semitského původu, vysvítá z celého jeho ži
vota, jeho učení a působení, zejména pak z jeho utrpení a
smrti, již za své přesvědčení podstoupil» aby vysvobodil
člověčenstvo z osidel starozákonního boha El Saddai,
boha zla a temnot, a uvedl je do lůna Boha Otce svého, El
Elion, Boha dobra a věčného světla, jehož ještě ve své
poslední hodince volá: „Elói, Elói, lama z ab ach tá
ni?" Což sé vykládá: „Bože můj, Bože můj, proč jsi mne
opustil?" A někteří z okolostojících, slyševše to, pravili i
„Hle, Eliáše volá (Marek 15:34,35)," poněvadž Židé tako
vého jména pro svého boha neznali.

Z nesčetných míst Starého i Nového Zákona vyplývá,
že Ježíš byl sice Židem svou výchovou, svým náboženským
vyznáním, ale n i k'd svou rasou» a byl-li podle židov
ského ritu obřezán, to neznamená ještě, že by byl býval
Židem podle rasy. Sv. Pavel neklade také ve své I. epištole
ke Korintským (7:19) na obřízku žádné zvláštní váhy, řkat
„Obřízka nic není, též neobřízka nic není, ale zachovávání
Božích přikázání." Obřízka byla ostatně rituelní zvyklostí
nejen u Židů, nýbrž také u jiných národů Orientu, dokonce
i u národů indoevropského původu byla z důvodů hygie
nických a profylaktických zavedena.

Aby bylo do problému Ježíšovy rasy vneseno náležité
jasno, dlužno vžiti v úvahu v první ř a d ě následující,
historií podložená fakta:

Přední Asie byla již od doby kamenné jevištěm, na němž
se dramaticky rozvíjela prvotní historie lidstva. Je to kraj
prvního velkého stěhování národů,, jež zanechaly zde své
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nepopiratelné r a s ové stopy, o nichž se v Bibli neustále
dočítáme)- kraj prvních soubojů Indoevropanů s Hamiíy a
Semity o vládu nad světem.

Ježíš, pocházel z Nazarete {hebr. nécer — výstřelek,
proutek) v severní Galileji, která byla odedávna v národ
nostním a náboženském rozporu s říší Judskou. Již prorok
1z a i áš, citovaný Matoušem (4:15) nazývá Galileji říší
pohanskou, a když podle evangelisty sv. Jana (1:46,47)

^ Filip sděluje Natanaelovi: „O kterémž psal Mojžíš v Zá
koně a proroci, nalezli jsme, Ježíše, syna Jozefa z Naza-
réta," dí nato Natanael: „A může zNazarétu co do
brého být i?" Tato řečnická otázka potvrzuje úplně, že
ideové protiklady mezi Galilejí a Judeou byly již odedávna
zakořeněny a nepovstaly teprve za časů Ježíšových. Také
ona neznámá žena ze samařského města Sichar, která přišla
navážit vody ze studnice Jákobovy, praví Kristovi, jenž ji
žádá, aby mu dala piti: „Kterak ty, jsa 2id, žádáš bídě mne
nápoje, od ženy Samaritánky?" „Neboř neobcují Židé se
Samaritány," dodává tomu sv. Jan ve svém evangeliu
(4:9), což onen dávno vžitý, myšlenkový rozpor mezi Ju
deou, Samaří a Galilejí znovu potvrzuje a na různý rasový
původ jejich obyvatel zřejmě ukazuje.

Ještě za časů Ježíšových nepodařilo se tetrarchovi He
rodesovi Antipovi získai židovské kolonisty pro osazení
jím založeného města Tiberias na Genezarethském .je
zeře v Galileji pro jejich odpor proti všemu galilejskému.

Izraelité, potomci Jákobovi, vedeni Mojžíšem, přišli na
zvó"pouti z Egypta do Palestiny (persky Phelešeth =
země vystěhovalců) od jihu, postupujíce severu. Nejprve
a nejvíce zalidnili nejjižnější, poněvadž nejbližší část Pa-
lestýny, t. zv. Judeu. Zde usadila se nejpočetnější z dva-
náctera Jákobových pokolení: Simeon, Juda, Benjamin a Dan
na západě od Jordánu a Mrtvého moře, pokolení Ruben a
Gad na východě.

Kraj Samara, mezi Judeou na jihu a Galilejí na severu
ležící, byl již řidčeji novými přistěhovalci z ipokolení Iza-
char, Efraim a Manasse osazen, čímž jejich assimilace s do-
morodými „pohanskými" národy rychleji pokračovala. Mi
mo to — jak se z II. Knihy královské dočítáme —vzal za
panování izraelského krále Ozeáše král assyrský Samaří a
přenesl zde bydlící lid izraelský do Assyrie a potom „při
vedl lidi z Babylona, a z Kut, a z Ava, a z Emat, a ze Se-
fervaim, a osadil je v městech samařských místo synů izra
elských (II Král. 17:24)."

Nejsevernější pak Galilea (hebrejsky Gelíháh —kruh, uzavřený okruh!), která při rozdělování Zaslíbené
země Jozuem připadla losem posledním třem pokolením
Jákobovým, Zbulon, Asser a Neftalím, byla ještě za časů
krále Davida a Šalomouna jen nepatrně a řídce Izraelity
prostoupena. To patrno již z toho, že Šalomoun odstoupil
králi íýrskému (Fenicie) H i r a m o v i za poskytnutí pomoci
a materiálu při stavbě jeruzalémského chrámu a domu krá
lovského „dvacet měst v zemi galilejské (I. Král. 9:11)," což
by vzhledem ke kmenové soudržnosti semitské rasy nebylo
bývalo myslitelno, kdyby tato města byla bývala obydlena
lidem izraelským. Nejpádnějším dokladem toho jsou slova
.Matoušova (8:15); který volá ve shodě s Izaiášem (9:1, 2) :
„Země Zbulon a Neftalím při moři za Jordánem, Galilea
pohanská..."

Také sousedé Izraelských nenáleželi vysloveně svým
původem rase semitské. V knize Soudců, kap. 3., verš 1.
a násl., čteme doslovně, že po smrti Jozue zanechal Hospo
din v Palestině tyto původní národy: „Patero knížat Filiš-
linských, a všichni Kanánejští a Sidonští a .Hevejští, bydlící
na hoře Libanon od hory Baldhermon až-tam, kudy se vchá
zí d° Emat. Bydleli tedy synové Izraelští uprostřed Kanánej-

- ských, Hetejských a Amorejských, Ferezejských, Hevejských
a Jebuzejských. A brali sobě dcery jejich za man
želky, a dcery s v-é dávali synům jejich, a slou
žili bohům jejich."

V posledních stoletích před Kristem vzmáhá se také při-
•těhovalectví Řeků do celé Palestiny, zejména pak do Ga

lileje, která jim svou blízkou polohou a úrodností nejvíce
vyhovovala. Konečně dlužno uvážili, že Simon -
b e j s k ý, který po osm let vládl neomezeně v Judeji, pře
stěhoval všecky Židy v Galileji bydlící do Judeje, aby ne
vstupovali v sňatky s Galilejskými, takže možno tvrdili, že
150 let před Kristem byla Galilea Židů.prostá.

Ale nejen tyto historické skutečnosti, také jiné závažné
okolnosti mluví pro ihdoevropskou rasu Ježíšovu.

Již samo jméno matky Ježíšovy; M a r'i a, hebrejsky M á-
r á hř t. j. hořká, nasvědčuje tomu, že nebyla tato původu
semitského. Ve Starém Zákoně vyskytuje se jméno Máráh
jako jméno osobní jen pro jednu ženu, a to pro sestru Aro-
novu (II. Mojžíš 15:20, 21 IV. Mojžíš, kap. 12. a kap. 20.,
verš 1.), a připomíná svým kořenem latinské slovo ama
ra — hořká, trpká, původu indoevropského, odvozené ze
sanskrtu. Bylo to jméno Hebrejcům a pozdějším Izraelitům
dosti odlehlé, ne-li dokonce cizí a neznámé. Naproti tomu
v Novém Zákoně poznáváme kromě matky Ježíšovy, Marie,
Marii z Magdaly, sestru Marty a Lazara z Betanyje, Marii,
matku apoštola Jakuba, Marii Kleofášovu a Marii, matku Ja
na Marka, vesměs učednice Kristovy z pohanské Ga
lileje.

Nejrožhodnějším však důkazem, že Ježíš nepříslušel
plemeni semitskému, jest bezpečná zpráva Starého Zákona

v knize Ru t uložená, žeRut Moabská porodí Bózovi sy
na Obéda, Obéd zplodí Jesse čili Izaie a tento Davida krále,
z jehož pokolení podle evangelistů vyšel Spasitel.,

A právě po této stránce jest kniha Rut pozoruhodná a
důležitá pro posuzování rasy, níž Ježíš náležel. Rut —
toto jméno není vůbec hebrejské, spíše perské, a vykladatelé
tohoto slova, jsouce na rozpacích, praví, že značí snad (!)
krásná nebo bohatá - byla cizinkou, pocházející z krajiny
M o a b s é, východně od Mrtvého moře ležící, obývané
Moabity, Amorejským, národu indoevropského původu,
rasově velice blízkými, kteří svůj zrod odvozovali od M o á-
ba, syna Lotova, tedy nikoli od Abraháma,- praotce
Izraele. To vyzdvihuje důsledně také kniha Rut, mluvíc
vždy o Rut nebo děvečce Moábské a Rut sama se při
znává Bózovi, že jest.cizozemkou (Rut 2:10), „ježto ne
jsem podobná jedné z děvek tvých (Rut 2:13)
A jestliže Bóz praví Rut, „že opustivši otce svého i matku
svou i zemi, v které se narodila, šla jsi mezi lid, které-
hožs prve neznala (Rut 2:11)" a dále „budiž mzda 1tvá do
konalá od Hospodina Boha Izraelského, poněvadž jsi přišla,
abys pod křídly jeho doufala (Rpt 2:12j," vyplývá z těchto
slov jasně, že Rut nepocházela svou rasou z Izraele. Jest to
jediné místo Starého Zákona, které nám s určitostí odhaluje
rasový původ Ježíšův.

Ovšem mohlo by býti také z té nebo óné strany namít
nuto, že Ježíš jako Sy n Boží neměl vlastně žádného f y-
sického otce a že rodokmen evangelistů je pro posuzo
vání jeho rasy irrelevantním, ježto sv. Matouš praví: „Když
matka jeho Marie zasnoubena byla Jozefovi, prve než se
setkali, nalezena jest těhotná z Ducha svátého (Ma
touš 1:18, podobně Lukáš 1:35)." Tuto námitku lze —aspoň
po mém soudu —z kořene vyvrátiti pouhou řečnickou otáz
kou : „Byl Duch svátý, o němž evangelisté píší,
že sesioupil na Marii, snad židovského pů
vodu nebo dokonce Židem?" Jistě že nikoli v!

Ař posuzujeme tudíž rasový původ Ježíšův podle psy
chologického zaměření Kristova, ať odvozujeme jeho rasu
z rodokmene Matoušova či Lukášova a na základě historie
Galileje, nebo ať se omezíme poyze na původ jeho matky
Marie, podle jejího jména, či připůsiíme-li - last not least

- že Maria počala z Ducha svátého, docházíme ve všech
těchto případech témuž výsledku, že Ježíš nemohl
pocházet z krve'semitské.

O existenci dvou různých národů, respektive plemen

v Kanánu — aspoň v symbolickém smyslu — dočítáme se
již ve vypravování Mojžíšově o narození Ezaua a Já
koba ž Izákovy manželky Rebeky, jež tu obrazně před
stavuje zemi Kanán. „A když děti potiskali v životě jejím,
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řekla (Rebeka) : Má-li tak býti, proč jsem já počala? Sia ledy,
aby se otázala Hospodina. I řekl Hospodin: Dva národo
vé jsou v životě tvém a dvojí lid z života tvé
ho se rozděl í, lidpakjedennaddruhého bude
silně jš^avětšíbude sloužili menší mu (I. Moj
žíš, 25:22,23)Eza u, oráč a lovec, z něhož povstalo poko
lení Edom (hebr. 'Édóm = červený, ryšavý jako Ezau),
představuje tu obrazně původní kmen indoevropského oby
vatelstva, Jákob (hebr. Ja'akób = za patu se držící, lstivý),
pastýř cizích stád a ve stanech bydlící, kmen semitského
původu. I z různých povah obou těchto bratří lze tu sym
bolicky spatřovat dvě různé, také povahově odlišné rasy,
indoevropskou a semitskou, Zaslíbenou zemi obývající.

Svědectví evangelia

Kdyby byl Kristus pocházel z krve synů izraelských,
tedy z rasy semitské, nebylo by s psychologického hlediska
myslitelno, aby byl horlil proti Židům, tudíž proti svým
vlastním soukmenovcům, těmito slovy „Yy z otce ďábla
jste, a žádosti otce svého chcete činiti. On byl vražedník od
počátku a v pravdě nestál, nebo pravdy v něm není. Když
mluví lež, z vlastního mluví, neb lhář jest a otec lží (Jan
8:4)," čímž naráží zřejmě na starozákonního boha El S ad
da i, jenž s Abrahamem smlouvu uzavřel (I. Mojžíš 17:1 a
2). Nebo jak by byl mohl Kristus/ kdyby byl býval Židem,
tyto apostrofovat: „Hadové, plémě ještěrčí, jakž byste ušli
odsouzení do pekelného ohně? (Matouš 23:33)." A proč po
hlíží „na ně vůkol s hněvem, zarmoutiv se nad tvrdostí
srdce jejich? (Marek 3:5)." Kristus neměl jistě zatvrzelého
srdce jako Židé, proti nimž vznáší sv. Štěpán, první mučed
ník, krutou'obžalobu : „Tvrdošíjní a neobřezaného srdce i uší,
vy jste se vždycky Duchu svátému protivili, jakž otcové
vaši, lak i vy (Skut. apoší. 7:51)"

Že Galilejští nenáleželi svým původem a rasou Izrae
litům, tomu nasvědčuje také nepatrná zmínka v evangeliu
sv. Marka (14:66-70), kterou snadno přehlédneme. Když
totiž při mučení Ježíše Krista v dolejší síni soudní budovy
přítomný Petr zapírá, že by byl znám s Ježíšem Nazaret
ským, jedna z děvek nejvyššího kněze prayí němu: „Jistě
z nich jsi, neboť i galilejský jsi i řeč tvá podobná jest."
Tím naráží na odlišnou, pro Hebrejce nápadnou, ne-li do
konce směšnou výslovnost Galilejských se specificky su-
mersko-babylonským zabarvením hlásek, zračící se hlavně
v tom, že mohli jen ztěžka hebrejské hrdelní hlás
ky vyslovovat, právě tak jako Hebrejcům působila a dosud
působí výslovnost jazykových hlásek indoevrop-
s k ý ch znatelné obtíže. Jato odlišná výslovnost nespočívala
snad v organické vadě řeči nebo návyku jednotlivců, nýbrž
v anatomické stavbě hrdla samého, podmíněné jinou
rasovou příslušností. I pro tuto vlastnost dlužno obyvatele
Galileje čítali většinou plemenu indoevropskému, nikoli

semitskému.
Uvážíme-li na konec ještě, že rodiče Ježíšovi pocházeli

z Nazaréta, který byl založen potomky t. zv. N a z a r i n ů,
přišedších — jak Plinius píše - z Kavkazu, tedy z oblasti
čeledí indoevropských, pak není více pochybnosti, že Ježíš
nepocházel z rasy semitské, a nebyl-li z této' krve, mohl
být jen původu imdoevropského, čemuž by na
svědčovala také celá stavba jeho těla a podoba^ na p o-hřebním rouchu Ježíšově, nám v otiscích dochovaná.

Z otisků na tomto pohřebním plátnu, o němž se všichni
čtyři evangelisté jednosvorně zmiňují (Matouš 27:59,Marek
15:46,Lukáš 23.-53-, Jan 19:40a 20:6. 7), a které jest uloženo
v kapli sv. Rubáše v Turýiě, pročež sv. Turins ýrubaš
slove, je patrno, že.Ukřižovaný byl krásné, antické, pří

mo atletické postavy, mohutného hrudníku a rozpětí ramen,
185 cm vysoký, jako by byl pocházel z oné původní če
ledě v Kanánu usedlé, z oněch synů Enakových (Enak,
hebr. 'Anák = náhrdelník, dlouhokrký, také obr), o nichž
Jozue a Kálef, kteří byli po exodu z Egypta Mojžíšem vy
sláni, aby obhlédli zemi Kanán, praví, že „j s o u v ě t š í, n e ž
jiní obrové, ježto se nám zdálo, žejsme proti

n i m j o kobylky, a takoví jsmese i jim zdáli
(IV. Mojžíš 13:34)". Toto zjištění z Turinského rubáše doka
zuje, že Ježíš Kristus nenesl na sobě žádných stop semitské

rasy; poněvadž její příslušníci podle dosavadních anthro-
pomeirických^ výzkumů vykazovali v té době výšku těla
pouhých 160 centimetrů.

Bylo, jest a zůstane proto pro posuzování rasy nepopi
ratelnou pravdou bezděčné krédo B. Disraeliho (Lord
Beaconsfield) v jeho románu Endymion (1880), že řeč ani
náboženství nevytváří rasu — krev ji tvoří",
neboť

„Blulistein g ^n z besonderer Saft",

prazvláštní šťáva jesti krev, jak praví Goethe ústy Mefisto
felovými ve svém F a u s t u.

poznámky

Prozíraví viděli konce

Chtěl bych upozornit, jak u někteří lidé viděli správné
vývoj věcí. Mně osobně v tomto ohledu imponuje Fr. Modráéek,
hlasatel družstevního socialismu u nás. Ještě dávno za monarchie
jako by již tušil, že národu dostane se svobody, varuje před obtí
žemi, s nimiž bude nutno počítat, a věštecký dospívá pH tom
závěru, že týmže způsobem, jakým jí může pouze dosaženo býti,
že může býti opět ztracena. »To je jisto, že kdo poněkud má pře
hled přes společenské síly v naší říši, nemůže v uskutečnění stát
ního českého práva jinak věřit, než jenom spoléháním na zev
nější katastrofy, na zasáhnuti cizí moci. To vysvětluje
nám z části francouzskou a ruskou politiku našich mladočeskýeb
státníků«, a dodává: »Ale pánové ti zapomínají na jedno: že v ny
nějším rozmachu ideí národnostních v masách byl by do ži
vota uvedený český stát jevištěm dalších a
zajisté ještě prudších rozbrojů národ
nostních, nežli dnes, a jako jej zasáhnutí cizf
moci postavilo, že mohlo by jej opět zasáh
nutí cizí moci zvrátit. — Přec nebude z nich nikdo
tomu věřit, že by někdy Francie a Rusko zlomily
moc šedesátimilionového národa německého.«

Když potom skutečně dosahujeme státu v době světové kata
strofy, vycítí hned, jak to skončí s tou naší existencí v lůně
Ligy národů. j*odle něho utvořený Svaz národů na mírové kon
ferenci nese na sobě příliš znak spolku vítězů: bude miti
vlastně za účel vítězným národům pojistit
jejich válečnou kořist a zámořské državy a
následkem toho jbude představovat] spíše organisaci hegemo
nie nežli organisaci mezinárodního práva a spravedlnosti.« A kon
čí: »Světovou válkou nebyly odstraněny spor
né otázky mezi národy a'-zvlášte mezi veli
kými státy, a proto dlužno počítat! s budou
cími válkami.« Když byl uznal těžký problém česko-němeo-
ký ve státě, jejž předvídal již téměř před 15 lety, opětně s intuicí,
jemu vlastní, dospívá tomuto, d n é s skoro neuvěřitelnému
závěru: »D o ž i j e m e se nepochybně již za krátko
toho, že v celém německém národě oživne s nebývalou silou
idea veHřoněmecká, podnícená tvrdými podmínka
mi míru Versailles kého. Německo nespokojí se nikdy
se ztrátou svého území a kolonií, ani s heutralisací řek, protéka
jících jeho zemí, a oddělením východního Pruska od přímého
spojení s německým státem. Bude usilovat, jak by přišlo opět ke
ztraceným državám a na druhé straně společně s Rakouskem usi
lovat o sjednocení Němců přes náš stát. Mír versailleský
nebude, proto trvalý. — Vypukne-li nová ev
ropská válka, budeme my a Poláci prvi na
řadě«« Nepřipojuji zúmyslně poznámek citovaným úvahám,
aby jejich ráz tím více vynikl. Josef Hruška
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HUBENÍ KRYS

JEST POVINNÉ!

Jak si vsak máte počínat?

Kam klást návnadu?

A jakou návnadu?

Těchto nepříjemných starostí vás zbavíme
a krysy a potkany vyhubíme ia vásl

Použijte našich služeb, máme odbor
né a školené síly, které provedou dokonalé vy
hubení krys v domech, průmyslových závodech,

v celých obcích a městech.

Odborná od k rysovací služba

čpatínin

systémk důkladnému

hubení krys, myši

V a polních hrabošů

PRAHA II, BEETHOVENOVA 45

Telefon 293-67
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PRAHAII,Spálená18,tel.236-76,
BRNO,Nám.Viktoria21,tel.195-45




