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Jaroslav Babula: '
<

Mendel přetvořuje svět

"NJ ikdy snad nebylo tak potřebné připomenout podstatu
- ' významuMehdelovýehobjevů,jako prSvěv roce, kdy
vzpomínámevýročí šedesáti let od smrti tohoto podivu
hodnéhomuže. Mendelbyl prvním smrtelníkem, který vy
světlil podstatu dědičnosti a objasnil zákony mechanismu
přenášení vlastností s rodičů na děti.

Mendel prokázal, že vlastnosti,o nichž se dříve věřilo,-
že jsou tvořeny silnými vlivy prostředí, jsou podloženy
hmotnými, s generace na generaci přecházejícíminositeli,
tak zvanýmiv r o d y, vědoudnes geny nazývanými.Něj-
silnější vlivy prostředí nemohou vytvořili žádnou novou
vlastnost,nýbrž mohou rozvíjet či tlumit (modifikace),ne
bo přetvářet (mutace) geny, které jako nejvzácnější.dě
dictví od nepaměti do nepaměti vždy v nových kombina
cích přecházejí s generace na generaci. Mendel klasickou
nepředstižitelnoumethodou vědeckéhomyšlení prokázal,
že každávlastnostv organismu (v těle rostlinném,zvířecím
a logickyusuzoval,že i v těle lidském), je podloženadvě
ma sobě náležejícímigeny. Podvojné založení genů pro
každou vlohu je klíčem pochopenícelé nauky o dědič
nosti a take nejgeniálnějšímobjevemMendelovým.

Podvojné založení genů pro každou vlohu organismů
znamená,že ha př. barva květu u hrachu je vyvolána dvě
ma sobě náležejícímigeny pro barvu. Dnes žasneme, že
Mendeljiž r. 1865J->řesněvysvětlil,že tyto dva soběnutně
náležející geny na př. pro barvu mohou, ale také nemusí
být. stejné povahy neb stejně silnéhoživotního projevu, na
př. červená barva~kvétumusí mít dva geny — znakovýpár
genů, vyvolávajícíchzbarvení květu — při červené barvě
květu však bud’ mohou být oba geny povahy vyvolávající
červené zbarvení, pak je tento znakovýpár barvu vyvolá
vajících genů stejnorodý (homozygotní)nebo v jiném pří
padě červená barva květu může být vyvolána znakovým
párem genů. v němž jeden gen tohoto páru má povahu
vyvolávajícíčervené zbarvení, druhý jeho párník však má
povahu vyvolávajícíbílé zbarvení. V tomto případě je tento
pár genů zbarvení vyvolávajícíchnestejnorodý (heterozy-
gotní). Mendel podal taktéž geniální výklad zjevu,
proč i v tomto případě, když barva květu červeného
je mimo gen pro barvu červenoupodloženatéž genem pro
barvu bílou, uplatní se jen jedna barva a skvěle objasnil,
co se stane s tím genem pro barvu bílou, který v tomto
případě se nemohl uplatnit. Jednotlivé geny isou totiž
různé síly, jeden gen pro určitou barvu (neb jinou vlast
nost) může úplně ovládnout"(je dominantní), druhý gen,
pro jinou barvu, je zatlačen, nazývá se — récesivní.
Geny jednoho znakového páru (na př. pro barvu) i ve
spojení zachovávají si svoji původní podstatu a to i ten
kráte, když z každého genu se uplatní určitá část (dě-

- dičnost intermedierní). Pokud organismus roste (i ne
pohlavní rozmnožováníje jen růstem organismu), zůstá
vá znakový pár genů každé vlastnosti pospolu. Při ^po
hlavním rozmnožování, při zrání pohlavních buněk se
geny každého znakového páru od sebe oddělují a každý‘
gen samostatně přechází do pohlavní buňky. Při růstu
těla je v každé buňce každá vlastnost podložena párem
genů. dvojmo, avšak v každé pohlavní buňce, nechť
samčí či samičí, je každá vlastnost podložena jen jedním
genem. To je podstatou Mendelovazákona o čistotě gamet
a oddělovánívrodů — genů

Pohlavní buňka nemůže samostatně žiti. Nový život
může povstat jen splynutím buňky samičí s buňkou samčí.
Poněvadž každá pohlavní buňka má jen jeden gen z kaž-«
dého znakového páru, teprve splynutím dvou různopo-i
hlavních buněk (gamet) vytvoří se zárodek organismu
schopného života (zygota). Zde opět každá vlastnost je
v nové kombinaci podložena dvojmo, znakovým párem
genů a jen proto může nový organismusmsti.

Gregor MenděTna*pokusechs hrachem skvěle prokázal
platnost všech svýchdalekosáhlýchobjevů: 1. že vlastnosti
jsou daným dědictvím, 2. že každá vlastnost je podložena
dvěma hmotnými geny — znakovým párem, 3. že tent»
znakový pár buď je stejnorodý — homozygotní,nebo ne-«
stejnorodý — heterozygotní, 4. že geny znakového páru
mohou být různé životní síly — buď převládající, domi
nantní, nebo ustupující, recesivní, neb se vzájemně dopl
ňující — intermedierní, 5. že přesto, že se vždy spojí dva
geny jednoho-znakovéhopáru, ponechá si každý gen svou
původnípovahu (čistota gamet), 6. při pohlavním rozmno
žování— při žráni pohlavníchbuněk se znakovépáry roz
cházejí — každá pohlavní buňka z kteréhokoli znakového
páru má vždy jen jeden gen, 7. že při oplození nastává
kombinace genů určitými matematickými možnostmipře
dem měřitelná a předvídatelná.

Revoluce v pěstitelství rostlin a zvířat

Šedesát let uplynulo od smrti brněnského mnicha Gre
gora Mendela.Pětatřicet let, až do roku 1900,ležely jeh®
nesmírné objevy zapomenuty. Od jejich znovuobjevení až
do dnešní doby prodělala věda o dědičnosti závratný vý
voj. V ušlechťování rostlin docilujeme téměř zázraků.
Vlastnosti, nacházející se na šesti typech rostlin téže od
růdy, kombinujeme na rostlině jedné, stavíme si předpo
klady a cíle při pěstovánívýnosnějšíchrostlin a při chovu
zvířat nám lépe vyhovujících.Desetitisícevědcůpracuje va
všech myslitelnýchsměrechna problémechdědičnosti.Zdo
konalenépozorovacípomůcky,celé úžasné poznatky o slo
žení a životě buňky (cytologie)-nově objevený pokusný
materiál — banánovámuška (Drosophil'la),kukuřice,myši,
hledík atd., to vše se závratnou rychlostí shromažďuje je
den novýpoznatekza druhým. Při tom všempo šedesátile
tech po smrti Mendelověstojí poznatky Mendelovy jako
stále více a slavnostněji zářící-maják, před jehož dokona
lostí. správností a jasností se skláníme v hlubokém obdivu,

"ZÍdný Mendelův poznatek nebyl překonán, nýbrž jen do
plněn tomu doplňku dal nám všem klíč jen a,jen zá
kladní výklad Mendelův.Dnes známe dědičnou hmotu —
chromosomy každé buňky těl organismů, dnes víme, že
chromosomyvážou sobě geny, jež jsou lineálně zde uspo
řádány, že určité geny jsou na sebevázány a proto v kom
binaci následují vždy společně,dnes víme, že nastává vý
měna genů při překládání chromosomů-dnes známe
cesty i možnosti imitací; znalost zákonitosti mécha-
nismu dědičnosti nám umožnilavypracovat skvělé šlechti
telské methody.které počínajízasahovati do života člověka
v lékařství,poněvadžnadě vší pochybnostje prokázána dě
dičnost lidskýchfysickýchi duševníchvlastností podle stej
ného mechanismu,jak ho známe u rostlin a zvířat. Mende-
loyy objevy, jež zrevolucionisovalypěstění rostlin a zvířat,
začínají revolucionisovatcelé lékařství'—ale to všechnoje
jen malý, nepatrný počátek největší duchovní revoluce,
která pod neodolatelnýmvlivem Mendelovýchobjevů za
chvacuje současné generace, aby ze základů přehodnotila
všechnyjejich hodnoty,přetvořila všechnyjejich dosavadní
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pojmy. Mendel objevil povahu a mechanismus dědičnosti
a tyto pravdy desetitisíci mozkyvšude znovua znovu ově
řované, nezvratně potvrzované,prohlubované,vydaly se na
vítězný pochodsvětem, jejž žádná lidská rnocnezastaví.-Je
to pochod, jakého“dosud lidátvo nepoznalo,jemuž ustoupí
dnešní myšlenkovýchaos,je to pochod vítěznému,šťast
nému vyřešení sociálníchi mravních základních problémů

_V každém národě i mezi národy.
Poznatky o dědičnosti jsou málo známy.Avšak dokonce

t lidé, kteří s těmito poznatky při pěstění rostlin a při
ušlechťováhí zvířat denně prakticky pracují, kteří s geriý
pracují stejně záměrně jako chemik s prvky, právě tak
i lékaři, kteří vědeckou samozřejmost poznatků o dědič
nosti bezvýhradněuznávají, nepropracovalise dosud po-
Bnání revolučního vlivu Mendelovýchobjevů ha filosofii,
vychovatelství, soudnictví, sociální základy lidské společ
nosti, podstatu národnostních, hospodářských' a všech
organisačních problémů vůbec. Rektor berlínské uni
versity dr. Fischer ve výtečné předmluvě jubilejnímu
číslu revue „Böhmenund Mähren“ zdůrazňuje, že mende-
lismus je nakoneczáklademcelého lidskéhoživota, že nové
pravdy o dědičnosti změní tvářnost světa, že podle nich
budou řídit své osudy-všechny národy a státy světa, neb
íeh v nich je cesta záchraně.

Revoluce v pěstitelství lidí

Do Mendelova objevu jsme nevěděli, co je člověk, co
jsoďto lidské vlastnosti,jak povstávají, jak se rozvíjejí, jak
ee přenášejí s generace na generaci. Panoval názor, že
vlastnosti tvoří silné prostředí a výchova.Tento názor byl
základem vychovatelství,literatury a umění vůbec, sociál
ního cítění i zákonodárství,tyto názory byly duševní zbroj
nicí celéholiberalistickéhoobdobí lidské společnosti.Vlast
nosti byly vytvořeny silným prostředím, výchovou a pak
svobodnou,silnouvůlí člověka,jeho mravním přičiňováním.
Podle těchtodřívějšíchnázorů za své charakterové i fysické
vlastnosti musel člověk vděčit dobré výchově á námaze
svých rodičů a vychovatelů a pak své vůli. Když někdo'se
po nocíchučil, zatím co druzí hráli karty, tančili,svůj volný
tas různě promarnili, když ten přičinlivý člověk se dík své
Velké námaze a houževnatosti propracoval postavení a
majetku, byl nemálo pyšný na své životní dílo, poněvadž
byl přesvědčen,že je to jen jeho zásluha. Tato domněnka
ho vnutila do role soudce, který se domníval mít právo
podle sebe posuzovatvšechny jiné lidi: ,,Na světě by bylo
dobře, kdyby to všichnidělali jako já, kdo to nedělá jako
}á, chybuje. Když já jsem to mohl, může to každý, musí
©všemvíc chtít, nenechat se svádět leností,kartami, tancem
atd. Příležitost každý má jako já, kdo chce, ten může,
kdo je pohodlný na učení, lehkomyslný na šetření, ten
nechť trpí, dobře mu tak!“ Tato životní filosofie je stále
naäm lidem běžná. Ten, kdo ji poslouchala poslouchá,neslyší — protože jinak nemůže, hlasu volajících po pomoci.
Dělníci volají: „Trpíme, pomozte nám!“ Ti však, kdo sepropracovali vědění a majetku pod vlivemsvéhomateria
listického názoru. nechtí slyšet tento hla;s a tvrdí: „Zavinili -Jste si to sami, buďte takovými jako já a bude se vám
dařit dobře, to, že se vám špatně daří, je trest za to, že
jste marnotratní, líní na učení atd.“.

Mendelovypoznatkyvšak ukázaly život v novém světle.
Dnes víme nezvratně, že všechny fysické i charakterové
vlastnosti jsou dědictvím.Obdržel je každý v určité kombi
naci přes své rodiče od nekonečné řady předků, od svého ,národa, od své rasy. Pomocí výchovy a prostředí může
kterýkoli jedinec rozvíjet ien to, pro co má geny. Na tomto
dědictví genů. jež jsou podkladem všech jeho vlastností, •nemá žádné osobnízásluhy. Toto nejdůležitějšídědictví mubylo v určitém přesně vymezenémosudovémrozsahu dáno

obhospodařování.Každý z nás tedy jsme obdrželipředem
daný životní úkol. S tímto životním úkolem isme obdrželi
— opět geny podloženou — hnací sílu, která nás nutí,
nechť chceme či nikoU,abychomsvé'životní poslání plnili.
Jen ten, kdo plní své osudové živótní poslání, je odměněn



Přítomnosti

Můj učitel v obecné škole netušil, že p<jdosažení -?
tické a hospodářské autonomie budeme mnohem větší
daň odvádět spojencům,než jakou jsmezaRakouskaplatili
na alpské pasivní země. Žádala-li Francie zintensivnění
českéhozbrojení, nezbylo než peníze tomu potřebné vy->
dřít ze státních zaměstnanců,dělníků a zemědělců.Snižo-1
valy se gáže, vymýšlely se nejroztodivnější srážky v po*
době poplatků z povýšení a placení pensijního příspěvku.
To nebyl konec. Před českou inteligencí zavřely se všech-?
ny možnosti vzestupu. Dělník dostával v nezaměstnanosti
žebrácký příspěvek. Inteligentu byl odepřen. Za ctiho'd-?
ných časů před prvou světovou válkou děti se starala
0 rodiče. Za „samostatnosti“rodiče se starali o nezaměst-t
nané děti s diplomem.Táta se zuby nehty bránil, aby byl
přeložendo pense, poněvadžměl na krku třicetiletéhosyna.
nezaměstnanéhodoktora, a jeho mladou rodinu.

Pamatujeme se dobře, jak naši národohospodářis vý-*
strážným prstem na ústech nám vštěpovali,že jsme státeni
„vývozním“,že musíme prodávat v zahraničí ať se děje oo
děje, jinak že zajdeme.Proto se snižovaly dělnické mzdy.
proto v Anglii byl český cukr o polovinu lacinější než
tu u nás. Při tom přes 50 procent českéhovývozu šlo da
„nepřátelské“ Německéříše, zatím co „spojenecká“Fratv»
eie odebírala od nás dvacetinu toho co Německo,a Anglia
dokoncejednu čtyřicetinu. Tomu se říkalo velemoudra
hospodářská pohtika. Co by bylo z našeho hospodářství
zbylo po roce 1918, kdyby byla Německá říše řekla, že
u nás nebude kupovat, poněvadž jsme špatní, nepřívětiví
sousedé.

Svoboda je buržoasním předsudkem (Lenini

— odkud čekáme novou svobodu!

Kohobozinenávidí,toho... Námjde o záchranunároda.
Chceme,aby prozřel a nevydával se na pospas šarlatánům,
jací nás přivedli až ke katastrofě mnichovské.Jsme-li opět
u této skutečnosti,bylo by dobréznovu konstatovat, že od«
povědný muž v té době nepřevzal českou politiku někým
jiným pochroumanou.On po dvacet let tuto politiku kan»?
struoval. Nemohl se na nikoho vymluvit. Porážka v Mni«
chově byla porážkou jeho politické soustavy, a to na celé
čáře. Nevím, zda komu je jasné, že jeho současná smlouva
s Moskvouje druhou porážkou, horší mnichovské. Anglie
je chladnýmpolitickýmmatematikem.Zbytečně mu «

1volila cestu do Moskvy.Od r. 1938,přes politickouotrlost,
některým Angličanůmzrada na českémnárodě nebyla prá«
vě stravitelná. Potřebovali dodatečné doklady o české mé«
něceňnosti.A ty jim dal onen ješitný muž, který před po«
slední rozhodnoufází této války volil Moskvua tím Londý-?
nu uvolnil ruce pro případný praktický manévrve střední
Evropě.Vidíme,co za souženímají Angličané a Američané
s emigrantskouvládou polskou, která zuby nehty se brárd
bolševickému„osvobození“,poněvadždobře ví, že bude po
slední hodinkoú polského lidu. Tyto obtíže katastrofální
mnichovskýpohtik Anglii a Americe ušetřil. Nemusili ho
tam ani strkat. Sám šel, aby si nasadil sovětský obojek.
Angliea Spojené státy nemají dnes žádných závazků vůči
českým emigrantům, poněvadž tito vsadili vše na kartu
Stalinovu. V roce 1938v oné památné noci na pražském
hradě musili se vyslanci Francie a Anglie;červenat, když
zkrachovanémupresidentu oznamovali,že spojenecká vo
jenská smlouvamladé republiky se Západem je cárem pa
píru. Dnes se červenat nepotřebují, budou-li nuceni české'
emigracioznámit,že vývoj si vyžádal její obětování.Polští
emigranti stále chtějí zachovat spojení na Západ. Češti
emigranti tuto pupeční šňůru přestřihli. Jejich politická

3 «* «



PfftDimosL^

koncepce se kryje s bolševickou koncepcí na plných sto
procent. S Moskvou prý žijeme, s Moskvou také zajdeme.
Ale to není politika. To je zcela primitivní dobrodružství.

Nevím, zda je tato smutná skutečnost pochopitelná
všude tam, kde to chvíle žádá. Tu jsou vidoucí v situaci
prosebníka, který varuje jediné slepé před zhoubným srá
zem. Je třeba zatnout pěst a hlupákům, řítícím se do zá
huby. rozdávat štulce pod bradu. Co nám pomohlo úsluž
né lokajství vůči Západu, pěstované důsledně po dlouhých
dvacet let? Co nám pofhůže totéž politické lokajství v bu
doucnu vůči Východu, který je stokrát bezohlednější než
Západ?

My jsme se nikdy nedívali na mezinárodní politiku ja
ko na matematiku sil vzájemně se stravujících. Zapomínali
jsme, že americký miliardář se v prvé řadě stará, aby jeho
jmění se neztenčilo a teprve v poslední řadě že myslí na
potřeby lidu práce. Podobně smýšlí se státy. V roce 1938
Anglie obětovala nás. Nyní hází přes palubu Poláky a Finy.
V politice zlata nic nepořizuje cit, nic neznamená podpis na
smlouvě, jakmile vyšší zájem shledává city a závazky ne
bezpečnými. •

Varujeme před východní záplavou, která kam přijde,
přináší obecné ochuzení, rozvrat a zoufalství do rodin a
neodvratný úpadek národní svébytnosti. Vzpomínám so
větského vojenského theoretika generála Svěčina, který
v roce 1926 ve své „Strategii“ napsal: „Čtvrtým a nejvý
znamnějším pramenem hodnot vedení války je snížení
životní úrovně obyvatelstva, zvyšování pracovního výkonu
při nedostatečném honorování. Místo aby se myslilo na
drahotní přídavky, třeba uvažovat o prodloužení pracovní
ho dne a snížení mzdy, o zařazení do práce mládeže ško
lou povinné, o zvýšení daňového tlaku na sedláky. Válčit
znamená hladovět, umírat, podřizovat se nejen na frontě,
nýbrž i -v týlu. Jestliže válka si vyžádá hodnoty národního
důchodu, pak se musí plánovitě přejít černému chlebu
a bramborám v omezeném přídělu.“

Tato soustava „černého chleba a brambor v omezeném
přídělu“ platila v Sovětském svazu plných dvacět let. Ji
nak nemohl vyrobit tolik tanků a děl. Co bylo na začátku
nutností, stalo se během dlouhých let už přirozeností. V
Sovětském svazu hlad-je normálním zjevem, zatím cd bla
hobyt zůstal provokací. Varujeme-li dnes před východním
poručnictvím, je to proto, poněvadž se bráníme zhoubnému
živlu. Kdo se chce zachránit před povodní.^nedělá politi
ku, nýbrž bije se o svou ohroženou kůži. Životní úroveň
Rusa nebyla vysoká před revolucí. Ruský mužík zvykl jed
notvárné kaši a zelné polévce. Ubylo-li kaše a zelí, stal se
netečným tam. kde náš člověk by propadl bezmeznému
zoufalství, poněvadž naše životní úroveň je stále ještě i v
pátém roce války vyšší, než byla životní úroveň ruského
mužíka před revolucí v roce 1917. Z omezených válečných
přídělů ukrajinské dělnice v Říši oplývají dnes zdravím.
To dokázala dvacetiletá hospodářská dresura sovětská.
Málo je blahobytem tam, kde nic představuje denní úděl.

/ Týden sovětského ráje na naše salonní bolševiky, to bý
byla ta nejpoučnější škola. Ti, co horují o „svobodě“', měii
by si zopakovat výrok Leninův, čekají-li její požehnání z
východu. Lenin řekl: „Svoboda je buržoasním předsud
kem“. Pamatujeme se dobře na propagátora Panevropy
hraběte Coudenhove-Kalergiho, který o bolševismu napsal

•tyto věty: „Zná jen jedinou cestu, a tou je cesta světové
revoluci. Stát je pouze strojem. Jejdiný motor tu pracuje
a tím je komunistická strana. Člověk není ničím jiným než
kolem nebo šroukem ve státním stroji. Kdo se bezpodmí
nečně nepodrobuje, ruší ehod. Není tu místa pro svobodu
a samostatnost. Kdo je komunistou, musí potírat ideál svo
body. Kdo miluje svobodu, nemůže být komunistou a musí
potírat komunismus“. Coúděnhove-Kalergi pokračuje. „Před
dvěma tisíciletími Evropa byla v podobné situaci. Tehdy
Řecko zastupovalo Evropu a Persie Asii. Řecko zachránilo
Evropu a její svobodu“. Svou iiváhu „Stalin & Co“ z roku
1931 končí Coudenhove-Kalergi výzvou: „Stalinova otázka
Evropě zní: Kapitulace nebo odpor. Na odpovědi Evropy
závisí budoucnost světa: Svoboda nebo despotismus! Lid
skost nebo otroctví!“
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sky. Jestliže je vyrvána státní moc z xukou vlastníků vý
robních prostředků, jéstliže továrny, dílny, banky, velko
statky, obchody atd. se dostaly do vlastnictví celé společ
nosti, je tím i odstraněno vykořisťování člověka člověkem,
přestává vzájemný boj vykořisťovaných s vykořisťovateli,
poněvadž ani těch, ani oněch už není, všichni jsou účastni
blahodárného vývoje, vedoucího z říše nutnosti do říše svo-
body pro všechny :

„Jakmile stát nemusí již potlačovali žádnou společen
skou třídu, jakmile jsou odstraněny ířídní panství a kolise
a excessy, vyplývající z dosavadní anarchie výroby a z boje
o existenci každého jednotlivce, není tu již nic, co by bylo
třeba potlačovali a co činilo zvláštní potlačovací moc - stát
- nutnou."

Stát se tedy rozpouští, odumírá, poněvadž je mu zespo-
lečenštěním výrobních prostředků odňata existenční zá
kladna.

Taková byla theorie, kterou Lenin vyznával do puntíku
(srv. jeho „Stát a revoluce"). O tom, co nastane, až „expro-
priátoři budou expropriováni," až všechny výrobní pro
středky se dostanou do rukou- „společnosti", až vykořisťova
telé budou potlačeni a až vykořisťovaní se stanou „třídou
vládnoucí", zakladatelé marxismu, ani jejich vykladači mno
ho nehloubali: „lépe je to dělat než o tom psát," řekl jed
nou Lenin.

Zůstalo vyhrazeno bolševictví, aby světu, všem, kde»
mají oči vidění, ukázali, jak vypadá v praxi „uskutečněný
socialismus". Měli na to v Rusku dost času. Za čtvrt století
z mateřské- půdy musí vzejiti již všechny dosud utajené
vývojové možnosti.'

Budeme je sledovali do značné míry podle velmi po
učné a fakty nabité knihy dr. H. Greife, docenta německé
vysoká školy politických nauk: Die Klassenkampfpolitik der
Sowjetregierung (1937).

Jsou ještě ve SSSRtřídy?

Na tuto otázku odpovídá tabulka, uveřejněná v „Prav
dě" Idne 29. ledna 1935.Molotov na 7. sjezdu Sovětů, kde
proklamoval uskutečnění socialismu, uvedl, že stále ještě
nezmizel rozdíl mezi rolnictvem a dělnictvem, a že stále
ještě nutno rozeznávat pět tříd s rozmanitými podlřídarůi.
O „odumírání státu" se nezmínil ani slovem, zato však
0 „dalším zesílení sovětského státu." Poněvadž se dal oče-„
kávati nápor evropské kritiky na tento slabý bod marxis-

' tickó státovědy, vylíčili ideologové sovětského marxismu
věc takto (vix „Program Kominíerny") : Ve stadiu socialismu
jsou sice již třídy zrušeny, avšak stále ještě žijí jejich zbytky
a ty činí žádoucím, aby také prolelářská státní moc existo
vala dále jako poslední zbytek mocenského aparátu.. Sovět
ská diktatura je nyní podle toho pouhým „zbytkem proletář-
ské státní mociJ' Je otázka, kdy nebude již třeba ani těchto
zbytků a kdy se SSSRvyvine v komunistickou společnost.
Odpovídá na ni „Pravda" z 22. dubna 1936,obracejíc so
větská mládeži:

„Ta doba není již daleká... Třídy jsou likvidovány...
(Sovětská mládež) zažije již komunismus v plném rozkvětu
a bude požívali jeho požehnáni."

Podle toho li můžeme vypočítali, že komunismus za
vládne ve SSSRtak asi kolem roku 1965-75. Tehdy již tedy
nebude rozdílu mezi pracovníky rukou 1a hlavou, mezi měs
tem a venkovem, tehdy bude každý pracovali podle svých
schopností a odměňován podle svých potřeb. Poněvadž roz
manitá existence „potřeb" nemá hranic ani-mezí, můžeme si
domyslili, jakých asi kvalit intelektuálních jsou ti, na něž
se sovětští ideologové obracejí po všech zkušenostech, které
s nimi obyvatelstvo SSSRjiž mělo.

Tabulka „Pravdy", kterou tu v přesném překladu otis
kujeme, neposkytuje podrobný obraz složení sovětského
obyvatelstva (mezi dělníky jsou na př. počítání i nejvyšší
sovětští úředníci, prSfesoři, inženýři, ředitelé íováren atd.),
přece nás však informuje o osudovém vývoji mnohých
vrstev. Je z ní na př. vidět, s jakým tempem (a řekněme
1 s jakou brutalitou) byly měněny sociální poměry na veh-

J
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ráz, když na 270 stranách pečlivě stopuje vznik a růst no
vého třídění obyvatelstva SSSR.A právě loto třídění vysvět
luje skutečnou nevyhnutelnost silného donucovacího apa
rátu proti —obrovské většině občanů socialistického státu.
Neboť takový je důsledek uskutečněného socialismu v Rus
ku, že do třídy vykořisťovaných upadl bezmála každýT'kdo
íam žije a dýchá, kdežto vykořisťovatelů je opravdu mizivá
menšina — jak O tom bude dále řeč. Mějme přitom na pa
měti, že již nejde o pojem vykořisťování ve smyslu socialis
tické tradice, neboť není individuálních vlastníků výrob
ních prostředků. Třídy, které se ve SSSR vytvořily, jsou
v pravém slova smyslu zplozeny režimem „vítězného socia
lismu" nikoli „zbytky" kapitalismu. Socialisací výrob
ních prostředků se totiž dosahuje vzhledem dělnic
tvu ve SSSRzcela stejného výsledku, jako kdyby byly mo-
nopolisovány v rukou jednotlivců:'Zde majitel —tam úřed
ník je absolutním pánem nad osudem dělnictva.' Tím hůře
pro dělníky, že je tento úředník dosazen státní autoritou.
Bouřil-li se proletariát proti kapitalistům, neměl jeho event,
neúspěch nikdy tak vážných pro něho důsledků, jako nyní
ve SSSR,dá-li najevo nespokojenost se svým představeným,
který zároveň representuje socialistickou vládu. Lehce lze
dokázat, že každý- odpor vůči tomuto „rudému řediteli" je
odbojem proti0socialistickému řádu, který ho nad dělníky
dosadil. Dělník, který je theoreticky vládcem ve své socia
listické vlasti, je pak obžalován z nepřátelské agitace proti
ní a odsouzen jako agent „zbytků kapitalismu" se všemi dů
sledky, zlověstnými pro další osud jeho i rodiny.

{Chovanci sovětských „výchovných ústavů"

'Rekrutují se především z rodin bývalé šlechty, bývalé
Inteligence, bývalých statkářů, továrníků a velkoob
chodníků, kněží, příslušníků bývalého důstojnického sbo
ru, bývalých policistů a četníků - pokud zůstali na živu
nebo neuprchli za hranice. Je jich mizivá menšina mezi
armádními sbory těch, kteří zaplňují donucovací pracovny
• pracovní tábory. Obrovské většina strávníků těchto vý-
Choypých ústavů, jak je s krutou ironií nazývá sovětská ú-
Stava, pochází z venkova. Jsou zde celé rodiny - každý pří-

^ slušník rodiny však v jiném místě - „kulaků", ale ne pouze
jich: Jsou zde také dělníci, kteří se odvážili projevili odliš
ný názor od předepsaného úředního mínění, stoupenci růz
ných oposičních směrů, ti, kteří si stěžovali na zlořády a
nepřístojnosti v továrně a které ti, proti nimž jejich žaloby
zněly, dovedli umístit do donucovací pracovny pro pře
stupek § 59 zákona o pracovní disciplině z 15. února 1931.
Jsou lu příslušníci četnýčlú národností, obvinění ze šovinis
mu — Ukrajinci, Finové, Tataři, Arméni, Kavkazané. Jsou
tu však taká děti, sebrané na podkladě dekretu o likvidaci
bezprizornosti z května 1935.^konečně jsou tu kriminální
živly zloději, lupiči, vrahové, podvodníci atd. Již tato
skutečnost suchého výpočtu stačí, abychom si živě před
stavili pestrý obraz poměrů, vládnoucích v několika desít
kách těchto pracovních táborů.

Nevíme ani přesný jejich počet, ani kolik lidí je v nich
zavřeno. Ve statistických zprávách sovětské vlády není
o tom zmínky. Údaje kolísají. Nejmenší odhad činí 6 mil.
Osob, nejvyšší 20 mil. Kolísání je dobře odůvodněno pod
mínkami, za nichž odsouzení žijí. Úmrtnost mezi nimi je
obrovská, ale ztráty jí způsobené jsou rychle a pravidelně
nahrazovány novým zatýkáním a vypovídáním.

Ví se jen bezpečně, čemu a proč jsou tyto .tábory zři
zovány. Mají trojí účel: 1. Jsou čekárnou do umrlčí komory
pro nežádoucí živly, 2. jsou shromaždištím nejlevnější pra^
covní síly, a 3. jsou součástí preventivního teroru, politiky
zastrašení těch, kteří jsou ještě na svobodě.

Všechny obrovská stavby, jimiž se SSSR v posledních
letech před válkou mohl pochlubit, byly vykonány rukama
chovanců donucovacích pracoven. Proslulé kanály, spoju
jící řeky Volgu a Moskvu, Baltické a Bílé moře a t. d., jsou
jejich dílem. Za jakých podmínek a poměrů klimatických,
vyživovacích, pracovních, hygienických, ubytovacích, o lom

podává Greifeva kniha otřásající podrobnosti podle úřed
ních sovětských dokumentů, citovaných s udáním data a
pramene (časopisy „Pravda", „Izvesíija", „Sborník zákonů
SSSR", sborník „Bělomorsko-ballijskij kanal imeni Stalina"
aij.).

Administrativa těchto obrovských donucovacích praco
ven spočívá v rukou poměrně malého počtu zřízenců GPU,
tvořících jednak správu tábora, jednak strážní mužstvo. C*
Z řad trestanců samých vybírá správa spolehlivé živly, jimž
dává do rukou i pušky a činí z nich pomocnou policii („vo-
chrovcy" - vochr = vooružennaja ochrana). Ti nesmějí
opustit tábor, mají však slušné ubytování, oděv a také do
statek potravin. Těmito spolehlivými - většinou jsou to
odsouzení bývalí nižší úředníci sovětští nebo živly krimi
nální - obsazují se i jiná místa v táboře: skladníci, dozorci
a pod.

„Li š e n c i"

Hlavními - nikoli však jedinými - kandidáty do pra
covních táborů jsou t. zv. lišenci, což je zkratka pro kate
gorii těch, kdož jsou zbaveni práva hlasovacího do Sovětů
(„lišennyje izbiratělnogo prava,,). Patří sem všechny nežá
doucí živly, které nebyly ještě ani popravou, ani vypově
děním do pracovních táborů likvidovány, ale které poma
leji, leč stejně jistě zlikviduje hlad. Jsou mezi nimi vzdále
nější i bližší příbuzní těch kategorií, jimiž jsou zaplňovány
pracovní tábory. Také zde tvoří rolníci největší procento.
Nutno nim připočítali také bezprizorný dorost. Jejich počet
není rovněž přesně znám. Na 7. sjezdu Sovětů uvedl Molo
tov, že něco přes 2 miliony lidí bylo zbaveno hlasovacího
práva (tedy asi 1.5%). Greife na podkladě statistických dal,
uveřejněných v r. 1927,přichází vyšším cifrám. 1

Lišenci nesmějí býlí přijímáni do úřadů ani kolchozů,
mohou býti ve 'prospěch rodin vojáků vystěhováni z bytů
v sedmidepní lhůtě, jejich děti nemohou navštěvovali vyšší
školy, nemají právo na právní ochranu.

V další praxi rozšířily Sověty lišenectví i na jiné vrstvy,
než původně bylo zamýšleno. V sovětské ústavě se zbavují
hlasovacího práva všechny osoby, které se provinily tím,
že sloužily v určitém postavení u bývalého (carského a
Kerenského) státu, nebo že vykořisťovaly cizí nájemné síly.
Především se stali lišenci kulaci a ti, kteří s nimi sympati-
sováli, pokud nebyli popraveni nebo odsouzeni do donu
covacích pracoven.

Největší kádr lišenců vznikl z praktikování dekretu so
větské vlády o povinnosti všech městských obyvatelů, aby
si opatřili pas (nařízení z 27. prosince 1932). Bez pasu ne
smí býti nikdo zaměstnán a nesmí nikomu býti pronajat byt.
Tím se dostal miličním úřadům do rukou pohodlný a vítaný
prostředek, aby nežádoucí živly dostaly z měst. Buď jim
pas. nevydaly, anebo již vydaný jim vzaly. A kdo nemá
pas, nedostal (nikde práci ani potravinové lístky. Vypově
děn z města téměř na hodinu, vykázán na venkov, bez mož
nosti výdělku a bez poukazů na potravjny živořil lišenec
se .svou rodinou z valné části jen tak dlouho na svobodě,
dokud nebyl přistižen při nezákonném činu a dokud nebyl
odsouzen do pracovního tábora. A přestupku alespoň jedi
ného se musil denně dopouštět —nákupu potravin na čer
ném trhu, dokud trvalo řízené hospodářství na lístky.

Dlouhou dobu žili lišenci z prodeje starých věcí, mnozí
z nich byli podporováni příbuznými, valná část zaplnila
pracovní tábory.

Těch, kteří sloužili carskému Rusku, a těch, kteří byli
vlastníky výrobních prostředků, po čtvrtstoleté vegetaci za
vlády Sovětů snad již néní vůbec. Nyní existující lišenci
— s výjimkou dětí výše uvedených kategorií — jsou pů
vodem z pracujících vrstev a lúívali hlasovací právo do So
větů, dokud jim z nejrůznějších příčia nebylo administra
tivní cestou odňato. Dnešní lišenci jsou rolníci, vypovědění
z kolchozů, a dělníci, vyhození z továren. To tedy jsou také
ty „zbytky kapitalismu", vůli nimž musí existovat sovět
ský potlačující státní aparát.
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Rolníci

Podle Iheorie je konečným cílem vývoje lidské společ
nosti beztřídní komunistická společnost. Y této společnosti
mizejí všechny rozdíly mezi vykořisfovateli a vykořisťo
vanými, mezi prací rukou a hlavou a především mezi měs
tem a venkovem. Rolnictvo v této theorii se pokládá za za
ostalou složku obyvatelstva — „Komunistický manifest"
mluví přímo o „idiotismu venkovského života", čemuž
Lenin poznamenal, že toto charakteristikům je „přiléhavé".

Proleíarisace venkova byla vždy oblíbeným thematem
marxistických debat. Ideálem vždy bývalo, eby veškeru
půdu soustředili do svých rukou velkostatkáři, čímž by vy
vlastnením těchto několika landlordů byl zajištěn stejný
chod vývoje, jaký se ukazoval v městské industrii. Bolševici
učinili z theoretického ideálu holou praxi:’ Z usedlých rol
níků usilují udělali zemědělsko-průmyslové dělníky, jinými
slovy zničili rolnictvo. Sovětský tisk nazývá sovchozy „prů
myslovými podniky" již teď.

Ruskému rolnictvu, které pomohlo r. 1917 bolševikům
vládě, udeřila s 25lelýrn trváním sovětské vlády poslední

osudná hodinka. Dějiny ruského rolnictva jsou kolektivi
zací rolnických usedlostí uzavřeny.

Greife líčí názorně jednotlivé peripetie toho zápasu, kte
rý sváděla sovětská vláda s bránícím se rolnictvem, které
leckdy dosáhlo podstatných úspěchů přinutilo bolševiky

častému ústupu (na př. NEP - nová ekonomická politi
ka), ale nakonec přece jen podlehlo.

Jako všude na světě i v Rusku bylo. lze najiti tyto sku-
\piny zemědělců: 1. zemědělští dělníci (baíraki), 2. chudí
rolníci (bědňaki), 3. střední rolníci (seredňaki), 4. zámožní
sedláci (kulaki).

Svou agrární politiku prosadili bolševici obratným la
vírováním, uzavíráním kompromisů s jedněmi, aby byli po
valeni druzí. Spojenectví dělníků průmyslových se země
dělskými a s bědňaky proti kulakům, zatím co seredňaci
byli zatím vyňati ze hry, - to byla první etap>avelkého
strategického plánu na zničení rolnictva. Druhá etapa zna
menala zardoušení také seredňaků, kteří sami byli potom
prohlášeni za kulaky — a cesia ke kolektivisaci půdy byla
očištěna.

Jak tento proces v podrobnostech probíhal, jak se jevil
v sovětském zákonodárství, ke kolika selským povstáním
v různých částech Svazu při tom docházelo, nebudeme tu
líčit. Nás zajímá konečný výsledek, jak jej ohlásil Molotov
ve vzpomenuté řeči na 7. sjezdu Sovětů: Roku 1928 bylo
ještě ve SSSR 5,618.000kulaků, z nichž r. 1934zbylo pou
hých 149.000.Za 6 let bylo pět a půl milionů nejúspěšnějších
(s hlediska hospodářského) rolníků likvidováno. 1. dub
nu 1936podle „Izvěstij" ,(z 1. června 1936)bylo kolektiviso-
váno 18,322.000,t. j. 89% všech rolnických usedlostí. Podle
toho témuž datu musilo býti úhrnem 20.6 milionů rolnic
kých usedlostí. Avšak na počátku nucené kolektivisace v r.
1928podle statistické ročenky SSSR (Moskva 1928)bylo 25.6.
milionů rolnických dvorů. Tudíž podle úředních sovětských
dat p«dlo za oběť nucené kolektivisaci, bylo zničeno 5 mi
lionů rolnických dvorců. Počítáme-li 4 až 5 osob na jednu
usedlost, |jde tu o 20 až 25 milionů osob, které byly likvi
dovány.

S výjimkou těch, kteří byli pópraveni, tvoří tito likvi
dovaní masu lišenců a obyvatelů pracovních táborů R
káznic.

Tempo a rozsah nucené kolektivisace v letech 1927 až
1936udává tato tabulka Statistické ročenky SSSR (Moskva
1934)a „Izvěstij" z 1. června a 3. července 1936:

Prakticky lze počílati s tím, že do roku 1941bylo kolek*
íivisací zachyceno plných 100% rolnických usedlostí.

Provedením nucené kolektivisace přestal ruský rolník
existovali. Jest nyní průmyslovým dělníkem na venkově,
zaměstnaným v továrnách na chléb a maso. Životní úroveň
a právní postavení těchto nucených kolektivních dělníků je
u Greifa popsána tak barvitě, doklady jsou tak přesné a tak
četné, že právem nazývá nucenou kolektivisaci'zotročením
ruských rolníků.

Zde tedy je další vrstva, která po fysickém zničení dří
vějších vykořisťovatelů je vhodným objektem potlačovat
čího aparátu vítězného socialismu.

Dělníci v

SSSRje jedinou zemí na světě, kde dělníci mají v rukou
vládu. Taková je theorie.

V praxi je věc jiná. „Strana vítězného proletariátu", jak
mile zesílila a opatřila si dostatečně spolehlivý a silný po
tlačovací aparát (milice, GPU), učinila brzy z dělnictva
objekt své donucovací politiky, která řadou rafinovaných
opatření (akordní soustava, mzdový tarif, státní zaměstna
vatelský monopol, nátlakový systém aid.) omotala dělnictvo
tak, že se ani pohnout nemůže.

Zlaté časy emancipačního opojení z prvních let revo- ř
luce, mítinky, hodinové schůze místo práce dávno a nená
vratně zmizely. Americké methody iayloristické, s píchacími
hodinami, se „sociálním inženýrem", který drží stopky v ru
ce a odpočítává vteřiny pracovnímu výkonu, jsou zavada
ný ve všech sovětských průmyslových „gigantech". Už si
dělníci nevolí svého ředitele továrny, nesesazují ho a nedo-
sazují nového, ale naopak „soudruh rudý ředitel", poněvadí
je osobně odpověděn za předepsaný výkon, má plnou moc^
aby všemi prostředky udržel v továrně pracovní tempo.
Jen si .přečtěte knihu amerického žurnalisty Knickerbocke-
ra, který ji napsal, dokud nevěděl, že Roosevelt bude na
zývat Stalina svým přítelem, nebo záznamy,z cesty po Sově
tech, které v knize vydal anglický odborář Citrine, dokud
ještě Ghurchill se neobrátil na Stalina jako jedinou spásu
Anglie.

Rudému řediteli továrny stojí po boku: 1. tovární, zá
vodní výbor (zabkom, zavkom), 2. buňka strany (partjačej-
ka), složená z komunistů, v továrně Zaměstnaných, 3. výbor
odborové organisace (profkom), 4.buňka komsomolu (komun,
mládeže), 5. tarifní a normová kancelář, 6: oddělení pro učně
(zavzauč). Jim všem se klade za povinnost, aby pomáhaly
zvyšovaíi pracovní výkon. Jen dělníci dóvedoů posoudit^
jakou energii vyvinou asi všichni tito lidé, aby se zalicho
tili všemohoucímu rudému řediteli, a jakých prostředků (de-
hunciace, špicloyství, donášení) je tu používáno, aby ten čí
onen na útraty dělníků dosáhl lepšího, výnosnějšího po
stavení. --

Zvýšeného pracovního výkonu se dosahuje kromě sou*
stavy akordní jednak tresty za špatný výkon, jednak zvlášt
ními odměnami.

Tresty jsou odstupňovány takto (podle zákona o pra*
covní disciplině ze 7. ledna 1935): 1. napomenutí, 2. důtko,
3. přísná důtka, 4. přísná důtka s pohrůžkou propuštění, 5.
vězení do 20 dní s ponecháním v přáci, 6. vězení do 20 dní
s přerušením práce, 7. přeložení ňa horší místo na dobu do
1 roku, 8. propuštění bez odnětí pasu; 9. propuštění s odně
tím pasu.

Z dělníků, potrestaných „devítkou", se rekrutují lišenoi
a obyvatelé kárných táborů. V zemi, kde je jediný zaměstna
vatel, znamená propuštění z práce prakticky opravdový vy
hazov na dlažbu, odkud zvedne propuštěného již jen milice
a'odevzdá ho poslednímu „úřadu práce", kterým jest ve SSSR
nejbližší úřadovna GPU. Ta má stále živou poptávku po lev
né pracovní síle, která by nahradila ztráty, vzniklé na pra
covních stanovištích děsivou úmrtností.

Průměrná mzda dělníků se pohybovala v prvních 9 mě
sících r. 1934mezi 100až 190rublů, úředníků mezi 160až 230
rublů, inženýrů a vyšších úředníků od 300 do 500 lublói
Ceny životních potřeb v téže asi době byly«



Přítomnosti

je totožný s křesťanským Bohem. tomu přistupuje další
mylný předpoklad, že totiž Kristus je odnoží ze židovského
kmene. Jde tu jednak o zásadně rozdílné použití, resp. zneu
žití slova Bůh, jednak o neznalost tak důležitých věcí, které
jsou pilířem naší kultury. Pro křesťany je Bůh nekonečně do
konalou bytostí, duchem pravdy a spravedlnosti, lásky a do-j
broty, otcem všech národů a lidí. Těchto vlastností u Jahve-
ho prostě není. Jahve je výlučně bohem určitého kmene,
personifikace kmenového egoismu, lsti a zla. Když Jahve
uzavřel spolek s Abrahamem, pravil: „S tebou a tvými po
tomky (s tvým semenem) vytvořím spolek". Tento spolek
se ledy týká výlučně potomků Abrahamových, potomků ži
dovského jádra. Ostatní národové jsou z něho vyloučéni.
Proti ostatním národům naopak zaujímá Jahve nepřátelský
postoj, neboť dovoluje Židům rozličné nespravedlnosti,' při
čemž jde dokonce tak daleko, že národy světa dává Židům
jako „krmi" (Prass). Luther překládá: „Máš požírat všechny
národy, které do tvých rukou dám".

Tyto představy jsou pochopitelně neslučitelné s poje
tím křesťanského Boha. Kristus učí ve jménu svého Boha:
„Jděte do celého světa a učte všechny národy". Jahve na
proti tomu praví: „Pozřeš všechny národy, které mně nebu
dou přísahat, které se mnou neuzavřou spolek". Četná místa
Starého zákona jasně prokazují, že Jahve je výlučným bo
hem Židů, který nezná práva a bezpráví; když se jedná
o to, aby si Židé zjednali prospěch. Talmudská a rabínská
literatura jde pak tak daleko, že se Židům dovoluje, aby
vůči Nežidům popřeli vše, co nazýváme morálkou, takže
podvod, lichva, krádež a zákeřná vražda jsou nejen přípust
ný, nýbrž přikazovány: „Nebude popraven ten, kdo zabije
Žida v úmyslu zabiti nějakého Nežida". „Je dovoleno pro-
lévati krev Nežida". „Tak. jako lidé stojí vysoko nad zví
řaty, tak i Izraelité stojí nade všemi národy světa". „Přísa
ha nezavazuje Žida proti křesťanu". Již z těchto několika
náznaků jasně vysvítá, že židovský bůh nezaslouží zákonné
ochrány, která je jinak vyhrazena pro pojem Boha, a že ži
dovské učení si nezaslouží, aby bylo zařazeno mezi nábo
ženství. Neboť to, co je nepřátelské lidem, kultuře, národům
a státům, nezasluhuje názvu náboženství. Toto poznání osvě
žili árijskému člověku hlavně Theodor Fritsch, H. S. Cham
berlain a v nejnovější době Walter Grundmann.

Problematika Starého zákona.

Starý zákon je plný rozporů a protikladů. Vedle boha
Jahveho (princip zla) vystupuje tam také vznešený Bůh, od
povídající křesťanskému Bohu Nového zákona. Tento rozpor
se dá vysvětlit lim, že spisy Starého zákona nejsou jednot
ného původu, nýbrž že je to snůška duchovních plodů
jednak árijských národů a.jednak židovského národa. Do
kud se knihy Starého zákona připisovaly pouze Židům, zů
stával nevysvětlitelný protiklad mezi bohem nenávisti a
lsti (Jahvem) a Bohem lásky.

V Palestině žily vedle Židů rozličné kmeny, z nichž
zřejmě byly aspoň některé árijského původu (Amoritové,
Galilejci atd.). I když některé z těchto árijských kmenů při
jaly - z donucení nebo dobrovolně - židovský kult, čímž
se z nich stali Židé podle jména a náboženství, zůstaly pře
ce od Židů rasově rozdílný.

Je úkolem rasových historiků prozkoumat, jaké byly
duchovní, náboženské a politické proudy a plody těchto
jednotlivých árijských kmenů. Jisté však jest, že Starý zákon
není jenom plodem židovského myšlení. Adolf Wahrmund
prokazoval již v roce 1882(„Babylomertum, Judentum, Chri
stentum"), že starozákonné spisy obsahují četné zlomky ze
staré literatury egyptské, babylonské, asyrské atd. ä že se
tedý na Starý zákon dlužno dívat spíše jako na sbírku sta
robylých literárních plodů, než na originální dílo pouze
židovského ducha. Židovští sběratelé a redaktoři ovšem do
vedli jméno svého kmenového a národního boha (Jahve)
dosadit na místo jmen cizích bohů a tím dodat celé sbírce
- aspoň pro povrchního pozorovatele - zdání jednotnosti.
Při, důkladnějším rozboru však se brzy ukáže, že jednotlivé
části jsou napojeny zcela jiným duchem a že tedy v nich
nevystupuje ve všech jeden a týž bůh (Jahve).



Přítomnosti
Theodor Frilsch vyslovil ve své proslulé knize „Der fal

sche Goii" několik thesí, vztahujících se právě těmto otáz
kám:

1. Nebylo nikdy státu, který by byl obydlen samými
Židy, ani v Palestině tomu tak nebylo. Židé byli vždy ci
zorodým elementem, horní nebo spodní vrstvou mezi jinými
národy, kraká se časem finanční usurpaci dostala moci. Té
pak využila tomu, aby se zmqcnila také duchovních po
kladů porobeného národa. Proto nelze také mluvit o samo
statné židovské kultuře. ' t2. Starozákonní'-spisy jsou snůškou literárních a nábožen
ských plodů předžidovských národů, jejím přepracováním
měl býti dán vzhled jednotnosti'celé sbírce, která však při
důkladnějším rozboru jasně prozrazuje nesiejnorodost svého
původu.

3. Spisy proroků vytryskly jako duchovní obrana árij
ského obyvatelstva proti vzmáhajícímu se požidovštění a'
mravní korupci. Jsou to antisemitské spisy starověku.

4. Kdekoliv se ve starozákonních spisech setkáváme se
vznešeným pojmem Boha a s hlubokým mravním pathosem,
máme co činili s árijským pramenem. Spisy čistě židovské
ho původu se vyznačují naprostou neexistencí mravního uvě
domění. U Židů je mravnost nahrazena prospěchem. Ctnost
ným a-bohulibým je podle Žida vše, co přináší materiální
užitek (bohatství, dlouhý život atd.) Lidskou důstojnost a
lidská práva nežidovských národů židovská nauka neuzná
vá. Základním rysem židovství je nenávist proti nežidovské
mu světu.

5. Kristus vzešel z nežidovského kmene Galilejců a jeho
idealistické učení tvoří nejostřejší protiklad židovského
egoismu. Proto Židé spatřují v Kristovi svého nejúhlavněj
šího nepřítele, vysmívají se jeho učenr a nenávidí je.

6. Árijské okolí stejně jako křesťanské období se vů
bec nedotklo Židů. Několik století po Kristu rekonstruují
rabíni v Talmudu svého starého židovského boha, Sadaie
Abrahamova, v nezměněné formě jako výlučně nacio-
nálního boha, který přeje dobro pouze svému lidu, vůči
ostatním národům však je naplněn nenávistí a pocitem po
msty. Podle Talmudu nemá Žid mravních povinností vůči
Nežidům, neboť tyto je třeba klásti na roveň zvířatům.

Dva světy.
Je přirozené, že si evropská duchovní revoluce chce ta

ké zjednat jasno v tak důležité otázce^ jako je poměr Ježíše
Židům. Dnes již panuje shodný názor aspoň v těch hlav

ních věcech kolem Ježíšovy národní příslušnosti. Je do
kázáno, že Galilea byla osídlena lidem mnoha národností
a že nebyla nikdy zcela židovská. Ježíšova rodina sice patři
la židovství konfesně, ale nikoli národnostně. Skutečnost,
že v rodokmenu jsou uvedeny tři ženy, které nebyly Ži
dovky, dokazuje, že ani Ježíšova matka nebyla rasově Ži
dovkou. Není to vyloučeno ani o Josefovi (Grundmann -„Jesus der Galiläer und das Judentum", 1940).I když víme,
že Ježíšova osobnost zůstane navždy zahalena mystériem,
přesto dnes můžeme zdůraznit, že z poznatku o jednotě du
ševního postoje a pakrevního dědictví nutně plyne, že Je
žíš, který podle svého duševního druhu nemohl být Židem,
nebyl jím ani pokrevně.

Ježíš pocházel z prostého galilejského lidu, z am - ha-
aree, speciálně pak z kruhů „zbožných v zemi", anawim,
kteří tvořili malé náboženské společnosti s osobitou zbož
nosti. Cestou hledání a prošení, cestou zápasu o Boha v samotě došel Ježíš poznání Boha, které pak dával dále.
Obsahem toho poznání bylo, že Bůh je Otec a on sám že
je Synem. Synovství mu záleželo v tom, že cítil důvěru aposlušnost Bphu a měl vůli službě z lásky Bohu. Je
žíšovým údělem pak bylo, že byl zvěstovatelem tohoto poslaní a zprostředkovatelem toho poměru. Tím byl dán protiklad židovství, které bylo přesvědčeno, že má pravé poznání Boha, že je od něho vyvoleno a že pramenem toho
poznání je Zákon. Nastal zápas se židovstvím a jeho pře
konání.

Ježíš vyřkl o Židech nejirpčí slovo, které kdy bylo o
nich proneseno: „Ohlédne se hněvivě a se smutkem nad
zatvrzeloslí jejich srdc e", (Mař. 3, 2-6.). Zatvrzelí

srdcem —jaké to,strašné slovo v ústech Ježíšových! A v Já
nově evangeliu máme slova, která vylučují Židy z jeho
poselství. Ježís~jim řekl: „Kdyby Bůh byl vaším otcem, mi
lovali byste mne. Vždyť já jsem vyšel a pocházím od Bo
ha. Nepřišel jsem sám od sebe, ale on mě poslaL 'Proč ne
chápete mou řeč? Proto, že nemůžete slyšeli mé slovo. Va
ším otcem je. ďábel, a vy chcete činili, co váš otec žádá.
On byl vrahem lidí od počátku, neobstál v pravdě, poně
vadž v něm není pravdy. Kdykoli mluví lež, mluví z toho,
co je mu vlastní, poněvadž je lhář a otec lži. Protože já
mluvím pravdu, nevěříte mi, Kdo z vás mě usvědčí z hří
chu? Mluvím-li pravdu, proč vy mi nevěříte? Kdo jfe
z Boha, slyší Boží řeč. Proto vy neslyšíte, že nejste z Boha".
(Jan 8, 41—47).Tato místa še většinou zamlčují, takže Kant
plným právem ironicky napsal o povaze náboženského vy
učování: „Vypadá to, jako kdyby každý křesťan musil býti
Židem". Zdůrazňují se naopak místa, která se nevysvětlitel
nými cestami dostala do rozhovoru se Samaritánkou: „- po
něvadž spása je ze Židů" (Jan 4, 22). Odborníci považují
tato slova za nejnechutnější a nejnemožnější glosu, která
nejen znetvořuje, ale přímo obrací původní text. (Bližší H.
S. Chamberlain, Mensch und Gott, str. 111.) Není přece
možné, aby tentýž muž (Jan) jednou vložil Ježíši do úst
slova, že „Židé nejsoů z Boha", a po druhé; že „Spása po
chází od Židů"! Obecně rozšířená představa, že Ježíš byl
zbožný Žid, patří podle H. S. Chamberlaina ke konvenčním
bajkám našich theologů. Kdybychom neměli jiných důkazů
o opaku, stačila by tato úvaha: Jak by se mohl spokojit
s židovskou vírou, která má co nejméně „zbožnosti", ten,
kdo celou svou podstatou byl jen a jen zbožností. Kant na
psal: „Židovství nemá náboženské víry. Židovství není
vlastně náboženstvím, nýbrž spojením lidí, náležejících
zvláštnímu kmeni, ve společný útvar pouze politických
zákonů". O Jehovovi a desíti přikázáních praví Kant: „Bůh,
který žádá pouze, poslouchání těchto přikázání, aniž vyža
duje tomu zlepšení mravního smýšlení, není takovou
mravní bytostí, jíž potřebujeme pro náboženství". Jak však
posuzoval známé místo Matouše: „Nemyslete, že jsem přišel
zrušit zákon a proroky,- nepřišel jsem rušit, ale naplnit, ne
boť vpravdě pravím vám: Dokud nepomine nebe a země,
nepomine ani písmenko ani háček ze zákona, až se všecko
splní. Kdo by tedy zrušil jediný z těchto nejnepatrnějších
příkazů a tak učil lidi, nejnepatrnějším bude nazván v krá
lovství nebeském, kdo by je však činil a jim učil, bude na
zván velikým v království nebeském" (Mat. 5, 17—19.)!Ne-
jsfne povoláni, abychom soudili, zda 18. a 19. verš byly
vsunuty, jak to dokazuje na,př. Allen ve svém „Kommentar
zum Matthäus-Evangelium". Nám je však zcela jasné toto:
V 17..verši se praví, že Spasitel „nepřišel zrušit Zákon a pro
roky, ale jé náplni 1”. A vskutku naplňuje židovský zá
kon tak, že mu odporuje a jej odstraňuje. Plyne
to zcela jednoznačně z dalšího: „Nebude-li vaše spravedl
nost převyšovali spravedlnost zákoníků a farizeů, jistě ne
vejdete do království nebeského". A v dalším Ježíš na
hrazuje židovská přikázání zcela protikladnými: na místo
pravidel pouze v p ě j š í h o chování zaměřuje těžisko do
niterných pohnutek srdce. Není možno zřetelněji vy
jádřit potlačení dosavadního a prohlášení zcela nového svě
tového názoru. Jinak vždy tak ohleduplný, nerialézá smíř
livého slova: „Běda vám, vy pokrytečtí zákonici a farizeové!
Vy čistíte zevnějšek číše a talíře, ale uvnitř jsou plné va
šeho lupu a nestřídmosti. Slepý farizeji! Napřed vyčisti
vnitřek číše, a pak bude čistý také její zevnějšek. Běda vám,
vy pokrytečtí zákonici a farizeové! Jste jako obílené hroby:
zevně se zdají krásné, ale uvnitř jsou plné kostí mrtvých a
všeliké nečistoty. Tak se i vy zevně zdáte lidem spravedli
vými, ale uvnitř jste samé pokrytectví a nepravost". (Mat.
23, 25-28). Při tom, ják známo, byli farizeové v nábožen
ském ohledu ještě nejlepšími mezi Židy, pokud svou víru
brali vážně. Farizeové byli židovská strana, která odpovídá
dnes asi církevním pravověrným, a jako zákonici byli ozna
čováni za znalce zákona, tedy dnes asi theology.

Ježíšovo učení stojí tak na opačném pólu, než židov
ská nauka. Jak již Kant podtrhl, t. zv. židovský zákon je
sbírkou čistě formálních, vnějších mechanických přikázání
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bez- jiskřičky duchovního života, tedy bez vlastního nábo
ženství. Kdo nejednal proti žádnému přikázání - slul spra
vedlivým, i když to byl sebešpainější člověk. Nikdo se tu

' neptá po vnitřní pohnutce srdce, nýbrž pouie po tom, zda

_ byl překročen vnější předpis čili nic. Hříšníkem pak je
každý, ledo se dopustil něčeho proti sebenesmyslnějšímu před
pisu. Wellhausen napsal o zbožných Židech: „Nechtějí ko
nat dobro, nýbrž se jen vystříhat hříchu,- jejich zachovává
ní, konvenčních předpisů nikomu neprospívá a nepotěší ani
Boha ani lidi". (Isr. jüd. Geschichte, sir. 376.) Naproti tomu
u Ježíše je niterný postoj srdce vším, jeho Bůh je milujícím
Otcem, nikoliv obávaným a trestajícím zákonodárcem,- Je
žíšovo království Boží je již zde v srdcích lidí, nikoliv bu
doucím stavem židovské nadvlády. Proto mohl Ježíš říci
o Židech, že jako „pokolení ještěrčí, kterak byste mohli do
bré věci mluvili, jsouce zlí". (Mat. 12, 7.) Nebo: „Psánoř
jest: Dům můj dům modlitby slouti bude, ale vy učinili
jste jej peleší lotrovskou." (Mat. 21, 14.) Ježíšův protiklad

židovství jej přivedl na kříž.

Současní Židé o JežíšovL

Fritschovu thesi, že Židé nenávidí Ježíšovo učení i po
Staletích, dokládám publikací Josepha Klausnera ,Jezus oí
Nazareth" (translated .from Hebrew, London 1929),která byla
z hebrejštiny přeložena do mnoha evropských jazyků a pla
tila jako oficiální názor Židovstva před 15 lety. Ježil se jeví
Klausnerovi jako rozpolcený člověk, který se zmítá strachem
a nerozhodností.

' Kde může, vykládá autor slova i počiny Ježíšovy tím
to strachem před zajetím a smrtí. Do Jerusalema sice prý šel
Jéžíš,' aby získal zástupy a uplatnil svůj mesiášský nárok tře
bas i mocí, přece však nikoliv protiřímským povstáním.
Obraz rozpolcenosti Ježíšovy vrcholí, když autor vykládá,
proč Ježíše opustil a zradil Jidáš.

-Učinil prý tak. pro ne
úspěšnost mnohých Ježíšových divů, pro jeho strach z pro
tivníků, pro rozpory v učení, pro „nepoliíičnost" jeho me
siášského ideálu atd. Ježíš vyšel prý z farizejství, byl vlast
ně farizejský rabín a byl prý jistě celým charakterem Žid —ale v důležitých bodech dospěl důsledkům, které by zna
menaly konec Židovstva jako národa. Měl prý smysl jen
pro individuální vztah Bohu a pro etiku, neviděl však
důležitosti ceremoniálního zákoně pro udržení národního
svérázu, ježto se jeho učení v podstatě obracelo člověku
jako člověku, což by prý vedlo zrušení všech přehrad
mezi Židy a jinými národy. Na to však prý Židovstvo
jako celek nemohlo nikdy přistoupit, nebof si bylo vědomo,
že v zájmu jeho poslání mezi národy jest, aby si úzkostlivě
udrželo svou zvláštní osobitost. Ještě ostřejší námitky má
autor proti Ježíšově učení o tom, že Bůh miluje i hříšní-
ky, toto učení porušuje prý absolutní boží spravedlnost,
stírá rozdíl mezi dobrem a zlem a přetíná vztah mezi Bohem

y a -dějinami (víru, že „Weltgeschichte ist Weltgericht"). 2i-
~ dovství nemůže prý se vzdáti přesvědčení, že zlí a bezbož

níci nejsou hodni toho, aby na ně svítilo boží slunce. Ži-
' dovství, jež nepřijalo Ježíšovo „přemrštěné" vědomí zvlášt

ní, boží blízkosti ani jeho „blouznivou" eschatologii, muselo
prý v zájmu svého národního bytí a svého dějinného kul-
turně-nábozenského poslání Ježíše odmítnouti. Uznává sice
jeho geniální velikost, ale Ježíš pro ně není ani mesiášem,
ani- prorokem, ani zákonodárcem, nýbrž jediné velikým apozoruhodným (ač he závazným) učitelem osobní mravnosti
a nesrovnatelným mistrem ve vypravování podobenství.

tomu není třeba komentářů. Dodejme jen to, že se
náťn dnes, když prošla árijským lidstvem vlna rasového uvě
domění, zdá téměř nepochopitelným, že před pouhými 15
lety se mohly v kulturní Evropě bez rozhořčení tisknout a
číst knihy takového rázu. Bylo však tomu tak. Křesťané
přijímali Ježíšovo učení, interpretované Židy.

Také náš úkol.

Již několikrát citovaný W. Grundmann vepsal svému
spisku „Der Gott Jesu Christi" jako motto pozoruhodná slo
va H. S, Chamberlaina: „Čeho potřebujeme, je Bůh Ježíše
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Krista, nebeský Otec". Tímto mottem chce autor naznačil
cestu současnému náboženskému hledání a duchovnímu
kvasu. A velké množství odborné duchovní Jiteratury svěd
čí o vnitřní síle a bohatství evropské, či lépe řečeno árijské
revoluce. Je ještě mnoho nevyjasněných problémů a otázek,
ale rýsují se již obrysy očištěného světového názoru. Ěí-
káme-li očištěného, míníme tím odžidovšlěného riáboženské-
ho života.

Doba, v níž žijeme, dá se hloubkou přelomu vnitřního
života árijského člověka srovnat snad jediné s reformací.
A vlastně současná revoluce není ničím jiným, než novou
duchovní reformací. Charakteristickým znakem současné re
voluce pak je poznatek o tom, že člověk není osamocený je
dinec, individuum, jeden z velkého zástupu lidstva, nýbri
že je článkem pospolitosti, údem společenství, které jej urču
je a nese, jemuž však je také povinen sloužit. Tímto přiro
zeným, organickým společenstvím je národ a vyšší, nadná
rodní kulturní obecenství (Evropa).

Reformace není skončena á není omezena na politické
pole. Jde dál, hledá a očišťuje pravdu duchovní. Víme, že
Starý Zákon dýše ve značných částech židovským duchem.
Ve staletích rasového neuvědomění nechápaly ani křesťan
ské církve bytostného protikladu proti Židovství, toho proti
kladu, který se stal hnací pružinou současné revoluce. Pro
to i v duchovní oblasti nastala dnes hodina očistného roz
hodování. Je třeba odstranili zcela mylné, ale výchovou hou
ževnatě udržované názory o bibli a o poměru Ježíše Ži
dům. Německé hisforicko-kritické bádání učinilo v posled
ních letech v tomto směru velmi mnoho. Treba zúčtovat ta
ké v našem výchovném plánu s „vyvoleností" židovského
národa a jasně rozlišovat židovského kmenového boha Jah-
veho od křesťanského Boha lásky.

Je paradoxní, že v době obrozených a očištěných nacio
nalismů, podmíněných rasovým uvědoměním árijského člo
věka, nepřekročil prozatím tento obrodný proces hranice
politické oblasti a nedostal se ještě také do oblasti duchovně-
náboženské. Doposud se udržuje „evoluční" výklad, podle
něhož prý Starý Zákon je přípravou Nového Zákona, a tedy
Jahve předchůdcem Krista. Víme, že mnoho míst Starého
Zákona (hlavně proroci, i. j. antisemité starověku) je inspiro
váno Bohem Nového Zákona. Je však podivné, že se děti vy
chovávají v ovzduší židovsko-babylonského mythu, a to
lak, jako kdyby celý Starý Zákon byl inspirací Boha, v něhož
věří křesťan. Objasnit tyto věci považujeme za nemalý pří
spěvek národně a rasově obrodnému procesu.

Evropa
a

USA

Emanuel V a j t au e r :

Rooseveltův rok

dvojím břemenem se vleče Roosevelt do tohoto roku.
Vzal na sebe závazek provésti invasi, „i kdyby stála

milion lidských obětí," jak bylo kdysi naznačeno z Moskvy,
a současně se pokusit o štěstí ve volbách a dát se po čtvrté
zvolit za presidenta Spojených států. Kdyby se mu povedla
invase, ale stála mnoho obětí, není docela jisto, že bude
znovu zvolen, ala zato je naprosto jisto, že zvolen nebude^
když se invase nepovede. Jsou tedy starosti Rooseveltovy
nemalá.

Ale Roosevelt není v Americe sám, který má hlavu těž
kou. Spojené státy se dostaly válkou do vysoké hry, v níž
je v sázce buď světovláda nebo katastrofa. A přitom nejsou
ve šťastné posici hráče, který přisedl ke hře dobrovolně a
může ji také kdykoli přerušit a odejít. Ne nadarmo zjistil
přítel i nepřítel, že Spojené státy do války musely, poněvadž
Rooseveltova vnitřní politika Nového údělu ztroskotala •
její strůjce nevěděl z blížícího^sejjrachu jiného východiska,
než se pokusit o Nový úděl v~měřítku světovém, než bude
moci pokračovat v Novém údělu v měřítku národním. Před

\
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desíti roky, v druhém roce Rooseveltových reforem, před
vídal jeho zástupce, místopresident Wallace, v knize „Who's
Constitution", že nejpozději v roce 1944 na Spojené státy
dolehne hospodářská krise, která bude daleko větší než ka
tastrofa z roku 1939. Jestliže o hospodářské krisi nemůže být
letos řeči, pak jen proto, že byla odvrácena nynější válkou.

Roseveltův Nový úděl se nemohl zdařit už proto, že Spo
jené státy nevěděly, čím v ý nosně zaměstnat dvanácti
milionovou armádu nezaměstnaných. Železnicemi je země
přetížena natolik, že už před Rooseveltem finanční dravci
neměli mnoho práce, aby nerentabilní podniky dohnali ke
krachu a pak je mqnopolně ovládli. Silnice a průplavy byly
v Americe vždy na výši potřeb. V této oblasti se tedy mnoho
dělat nemohlo. Zakládat hřiště, stavět školy a veřejné bu
dovy a jejich dekorací zaměstnávat zahálející «rmádu děl
níků i umělců nebylo nic výnosného. Zalesňovat odplavené
svahy horské a zasazovat stromové hráze proti postupující
písečné katastrofě, v tom také nebyl bezprostřední zisk.
A americký kapitál uvykl na zisk okamžitý.

Osmdesát procent světového bohatství zlata, které se
odevšad shrnulo do Spojených států, volalo po investicích,
nesoucích hned velké dividendy. V zemi této možnosti ne
bylo.

Bylo dále třeba odvrátit nebezpečí, které bylo zaviněno
desítiletími, dřancovacího hospodářství. Unie kdysi bohatá
na suroviny, stojí dnes před skutečností, že její železné, mě
děné a olověné zásoby pod zepú budou vyčerpány v 10-20
letech. Petrolejová pole, dnes stále ještě dodávající čtvrtinu
petroleje světového, vyschnou,ve 12-14 letech. Velmi hod
notná ložiska bauxitu budou vyprázdněna již ve dvou nebo
třech letech. To vše říkají výpočty amerických odborníků.

JJechtějí-li tedy Spojené státy být poplatný jiným zemím,
které těmito surovinami oplývají, musí ještě včas se jejich
bohatství zmocnit.

Výzkumná oddělení velkých kartelových podniků vy
pracovala plány, které měly zahájit novou revoluci ve vý
robě, ale předpokládaly opustit malý rámec jediného konti
nentu. Tak podle dr. Herberta Grosse jedna z nových vymo
žeností technických je použití elektronových proudů ke zlev
nění energie, revoluce ve výrobním procesu hotových prů
myslových výrobků, jakož i začátek bezdrátového přenosu
energie. Vynález tento předpokládá ohromný trh, neboř
investice na ně pohltily mnoho set milionů dolarů. Jiným
sloupem začínajícího nového technického věku >e zmecha-
nisování a vyřadění nekvalifikovaných dělníků novou vý
robní technikou, tak zvanou Materials handling, jež je zdo
konalenou pásovou výrobou z první války světové: mecha-
nisuje přísun materiálu výrobě. Je to mechanické zpraco
vání málo obsažné rudy v obrovských procesech, roztřídění
transportu materiálu na množství do sebe zapadajících me
chanických procesů pomocí nových pásů, jeřábů aid. Má-li
se tato technika, vylučující převážně nekvalifikované děl
níky, rentovat, je třeba od ní výkonnosti od 130 do 160
miliard dolarů ročně. Byla uskutečněna v roce 1942 a
stála přirozeně obrovské peníze.

Revoluce techniky vyžaduje revoluci v odbytových
možnostech. Američtí průmyslníci stejně jako finančníci po
třebují celý svět, aby uplatnili jak všechno zlato světa,
které mají ve svých podzemních bankovních pevnostech,
lak výrobu, kterou vyhnali na závratnou výši a aby pro ni
opatřili suroviny, které se v zemi vyčerpávají. Proto Mor-
ganové a Loebové, Kuhnové a Harrimanové politickou ma
šinérií, kterou podzemně ovládají, přinutili Roosevelta, aby
se pustil do závratné hry o celý svět.

Globaloney - bublina planetárního
imperialismu

Od poslední světové války se zahnízdilo ve vedoucích
kruzích hospodářských a intelektuálních v Americe přesvěd
čení, že Spojené státy jsou osudem vyvoleny tomu, aby
převzaly vedení světa. Ačkoli pro dřívějšího stoprocentního
Američana začínaly se dějiny světa vyhnáním Adama z ráje
a polom po Kristu hned až Poutníky na lodi Mayflower

v bělohorském roce 1620 a Washingtonem, po válce se dějin
ný'obzor Američana rozšiřuje. Ujímá se názor, že Američané
jsou určeni tomu, aby hráli tutéž roli ve světě moderním,
jakou ve světě antickém hrál Řím. Evropa byla pro ně čím
dále tím očividněji jen zajímavým, duchaplným a umělec
kým Řeckem, které svou roli dohrálo a pro svou roztříště
nost dozrálo na lehkou a vítanou kořist nové římské repu
bliky Bílého domu, césarsky naladěného. V nejlepší dosud
knize o vývoji Ameriky: The Rise of American civilisation
od manželů Beardových čteme při každé velké fázi vývoje
severoamerického srovnání s Římem a hojností citátů se
dosvědčuje, že podobně smýšlí a smýšlela řada význam
ných Američanů. Když popisují na př. éru Vanderhildlů a
Carnegiů, éru velkého rozmachu obchodního a výrobního,
tane jim na mysli doba Augustova. Příklad : „Kdyby uši cti
telů starožitností byly správně naladěny, slyšely by cinkání
kovu penězoměnců, přehlušující odměřené periody Marca
Apera, Cicerone a Julia Secunda. Na úsvitě -křesťanské éry
byla Via Appia lemována bankovními domy, obchodující
mi s Athénami, Alexandrií a s každým důležitým městem
republiky, jež tehdy pozvolna se měnila v imparium, ač •
stále uctívala starobylou svoji ústavu. Široké prostory Fora
a předsíní vládních budov hemžily se žvanícími, hádajícími
se a dohadujícími publikány a negotiatores. Publikáni ne
náviděli lid a dělali obchody se státem, obohacujíce se
z politických kšeftů. Půjčovali v dobách nutných vládě
peníze, vybírali pro ni daně, majíce je v pachtu, stavěli'sil
nice, vodovody a veřejné budovy, v nichž se zračila hos
podářská a vojácká síla imperiálni rasy. Poněvádž Římané
neměli vlastní administrativy pro taková podnikání, zadá
vali jejich provádění- společnostem podnikatelů, vedených
Morgany, Vanderbildty a Gouldy své doby - skvělými to
kapitalisty, kteří rozmnožovali svá bohatství a vedli tak roz
mařilý život, že to vyvolávalo rozhořčení u přísných starých
patricijů, žijících ze skrovného příjmu svých velkých statků,
obhospodařovaných otroky."

To je jen jeden z nesčetných příkladů. Američtí kapi
talisté se vžívají do římské tógy. Ti, kteří přece jen nesnad
no se ztotožňují s imperátorským Římem, jehož sílu právem
vidí spíše v jeho ctnostech vojáckých, než v jeho židovsko-
východní klientele, zamlouvá se daleko více přirovnání

obchodnickému potomku Říma, kterým bylo Konstantino
vo Byzantium. Gtli jsme proto také za této války vážné po
jednání, které srovnávalo Roqsevelta s císařem Justinianem,
s oním císařem, který vášně svého plebsu sytil divokým
soupeřstvím zelených a modrých závodníků v cirku a kte
rému kromě toho se podařilo — ač jen zdánlivě a na kra
tičkou dobu — zbavit západní polovinu římského imperia
vlivu germánských dobyvatelů.

Morganům doby Rooseveltovy příjemně lichotí tato při
rovnání, ale upírají své zraky cílům mnohem praktičtěj
ším. Jestliže se cítí dědici něčeho, čemu sami rozumějí, pak
je to pozůstalost bývalého anglického svobodného hospo
dářství, které před sto lety chtělo ovládnout celý svět. Ma
jíce téměř veškeré zlato světa v rukou, a jsouce pány nad
výrobním organismem, který, kdyby pracoval na plné obrát
ky, mohl by uspokojit spotřebu většiny světa, cítí se být
Američané v téže posici, v jaké byli angličtí „free handlers"
před více než sto lety, kdy veškerá strojová revoiuJ a vý
roba mechanických strojů byla soustředěna toliko v Anglii.
Angličtí zastánci svobodného obchodu ztroskotali na lom, že
rozhodující státy — a tehdy především také Spojené státy
americké - ohradily se vysokou hradbou celní, aby si pod
její ochranou vybudovaly vlaštní výrobu strojovou a vlast- '
ní hospodářství národní. Američtí kapitalisté jsou přesvěd
čeni, že tentokrát nadešla doba, kdy tuto národní obtíž
možno natrvalo zdolat. Pod záminkou, že je nutno se posta
rat, aby po této válce už žádný národ nemohl vyvolat novou
válku, chtějí odstranit válečný potenciál rozhodujících států
světa a tím rozbít soupeřící hospodářství národní. Odbourat
průmysl německý spolu s evropským a průmysl japonský
spolu s ostatním průmyslem dálnovýchodním, včlenit prů
mysl anglický do průmyslu amerického a zotročit si osla
bený a válkou vymrskaný průmysl sovětský, to se zdálo být
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pojednou na dosah ruky. Jediná banka a jedinS dílna na
světě budou Spojené stály! Všechen ostatní svět bude jen
surovinovou základnou a trhem! Nad tímto mírem budou
bdít jediní králové moří, americké bitevní lodi, jediní páni

' vzduchu, americké bombardéry, jediný pán velkých pros
torů územních, americký monopol světových železnic, a je
diný vládce etheru, americké vysílačky.

Takový je nový New Deal, který pro své Morgany měl
uskutečnit ve světovém měřítku Roosevelt. Když americký
senát přijímal zprávu svých tykadel, která v minulém roce
poslal obhlédnout světová bojiště a seznámit se s problémy
příštího míru, seděl před obrovským globusem a přes celou
stěnu zasedací síně měl pověšenu ohromnou mapu světa.
Vedoucí vrstva americká dnes už o světě jinak nemyslí, než
jako o globusu, patřícím Americe. Americký vtip, vždycky
živý, označil teňto druh imperialismu za globaloneyi —což
se dá také čisti jako: bublina planetárního imperialismu.
Loni se mnohým Američanům zdálo, že.do jeho uskutečnění
není daleko. Teprve letos si začínají uvědomovat základní
slabosti plánu. —Veliký cíl vyžaduje velké prostředky. Ale má Amerika
právě tý, které jsou nejvíce potřebný? Nepodobá se ve
doucí skupina imperialistů vozkovi, který, chtěje odvézti
těžký monolit, opatřil sice~silný traktor, ale nakládá monolit
na vůz pomocí papírového lana?

Chybějí Césardv legie

Římský 'úkol vyžaduje především římské vojsko. Hos
podářské nacionalismy mají nejen být rozbity válkou, ale
může jim být znemožněno opět jen silou vojenskou, aby
se později znovu nezvedly. Amerika však byla dosud zemí,
které byla pyšná na svoji tradici civilistickou. Evropan,
který nebyl v Americe a nežil po léta mezi tamními obča
ny, nedovede si vůbec .představit, co to znamená civilistic
ký styl života a jak"hluboce je v zemi zakořeněn. Muž ve
vojenské uniformě je považován za přežitek z umírajícího
světa. Mnoho přistěhovalců se odhodlalo do nejisté exis
tence za mořem jen proto, že prchali před vojenskou služ
bou. Atmosféra tohoto odporu jako by dosud visela nad ce
lou zemí. Proto také to, co byla dosud v Americe armáda,
to byla jen pěna z flinků, kterým se nechtělo do práce a
kteří sedli na lákavé reklamy verbovačů: Mladý muži, chceš
prožít lásku na ostrovech v Jižních mořích? Chceš udělat
cestu kolem světa? Chceš poznat cizí země, zatím co budeš
hrát kopanou nebo házenou? Dej se do armády!

Z armády těchto lidí je vytvořen výchovný kádr ny
nější armády nuceně odvedených. Sotva jsou schopni vy
chovat vojáka disciplinovaného, když jim po celý život
disciplina chyběla. Nedostatek kádrů nižšího důstojnictva,
jež tvoří páteř každé dobré armády, to je hlavní ne
dostatek vojska amerického. Přitom není možno říci, že
z Američana by musel být za všech okolností špatný
voják. Je to naopak znamenitý materiál vojácký, po-

.
kud jde o zbraně mechanické. Každý Američan má smysl
pro stroj a velmi lehce se naučí s ním zacházet. A mo
derní válka je v podstatě válkou strojů. Ale tato vál
ka prokázala velmi jasně, že dobrému vojáku' je
třeba mnohem více než jen drill a mechanická zručnost.
Podstatou vojáka-je jeho vojácká duše. Ono vědomí, že se
musí případně obětovat, poněvadž jeho věc je svátá.

Ale má toto vědomí americký voják? Jak oznámil v lis-
síopadu minulého roku americký generál Osborn, většina
vojáků neví, proč bojují, ba někteří se ptají, proč vlastně
bojují s Němci a-ne s Angličany anebo se Sověty? Manželka
presidentova. Eleanor si zase ze své návštěvy na frontě při
nesla dojem, že hlaýní starostí amerických vojáků je, co
bude, až se vrátí .domů- Budpu mít práci? A co bude s nimi,
budou-li invalidy? Až do října minulého roku byli povolá
váni _k vojsku jen neženatí synové matek. Od října jsou
povoláváni i ženatí do třiceti sedmi let. A tu je jejich sta
rost dvojnásobná. Co bude po válce se mnou? Co je a co
bude s mou ženou a dětmi, jestliže padnu? Podpory jsou
takové, že rodina vojáka okamžitě musí nesmírně slevit ze
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své životní úrovně ve srovnání se sousedem, který nebyl
odveden. Pense jsou vyměřeny lak, že v zemi dravého vy
užití pracovních sil, velkých činží a drahých konfekčních
obleků nestačí ani na psí život...

Tyto hmotné starosti tíží Američana, pokud to není mla
dík, který zatím ve vojně hledá jen dobrodružství - nežli
ji ovšem ochutná. Vedoucí vrstva-nedovedla mu dosud dál
žádný vyšší cíl, za který by rád nasadil život. Mluvilo se
o „Americkém -století".

.
Světu je prý vnutit „american way

of life" — americký způsob života. Ale zá to se neumírá.
Americký způsob života je v nejlepším případě slušné živo
bytí, pokud má dělník _v sobě pracovní sílu, je to samo-
hrací piano a lednička; pravidelně biograf a někdy rodinný
domek a fordka, nežiješ-li ve velkoměstě. Ale to je věc moje,
privátní, a vidy jen až do příští výpovědi z práce, a ještě
se nenašel takový blázen, který by,chtěl umírat za to, aby
jeho soused, jehož nezná, se měl dobře. Pak se přišlo s hes
lem: Svoboda všem národům —Atlantická charta. Pro ame
rického občana tohle znělo jako fráze bez obsahu. Nedovedl
si pod ní nic konkrétního představit. A kdo měl trochu po
litického smyslu - což je u Američanů výjimkou - vyložil
si Atlantickou chartu jako snahu, aby všude na světě byly
slabé vlády, kterým by průmyslové a obchodní monopoly
mohly suverénně diktovat. Pak se přišlo se Čtyřmi svobo
dami. Svoboda víry, svoboda slova, svoboda od nouze, svo
boda od bázně. Zase hluchá slova. I za těmito hesly proku-
kovaly plány čistě zištné. Svoboda od nouze je na příklad
velmi případně ilustrována bojem Američanů proti světo
vým monopolům gumy nebo cínu a diamantů, které jsou —
nebo byly —v rukou Angličanů/ ale každý ví, že boj vedou
jen proto, aby monopoly přešly do majetku jejich.

Novopečenýbyrokraí s vodnatelnouhlavóu.

Velký světový cíl malé skupiny kapitalistů amerických
předpokládá dále pevnou a naprosto spolehlivou, automa
ticky pracující administrativu. Ještě do nedávna byli však
Američané národ téměř bez byrokracie. Věrni liberalistické
mu heslu, že stát je jen nočním hlídačem majetku občanů,
nesnažili se žádnou administrativu vybudovat a pokud by
la, sráželi ji do bezvýznamnosti. Co vás v Americe překva
pilo a co jste v prvním hnutí mysli považoval za onu příslo
večnou americkou svobodu, to býl v podstatě vzducho-
prázdný prostor správní. Kdykoli a kamkoli jste přišel, ni
kdo se o vás nestaral. Nikde se nevyplňovaly bytové při
hlášky na policii. Věděla o vás nejvýš pošta, když jste jí
oznámil, kam vám má doručit dopisy. Kterékoli zaměstnání
jste chtěli provozovat, mohli jste je začít, nestarajíce se
o úřední povolení. Nebylo také v Americe ctižádostí nikoho
stát se magistrátním nebo státním úředníkem. Platy jejich
byly malé, pokud nešlo o místa vedoucích, a na ta bylo
možriQse dostat jen prostřednictvím polilické strany. Schop
ný mladý člověk šel raději do soukromého'zaměstnání; po
něvadž se tam dalo víc vydělat. Vysoká úřední místa stála
peníze a vaše kariéra trvala jen tak dlouho, jak dlouho byla
u moci strana, u které jste si místo zakoupil. Se změnou stra
ny nastávala změna administrativy^ Kdo si za tu dobu z vyš
ších úředníků nezahospodařil kapitál korupcí, nebyl pova
žován ani ve straně - a což je pro Ameriku příznačné —sani v lidu za chytrého.

Úřednictva bývalo tedy v Americe málo, a pokud bylo,"
sestávalo z lidí neschopných nebo korupčních. Za Roose
veltova Nového údělu nastal veliký obrat. Soukromý ka
pitál nevěděl tehdy kudy kam a o umístění dvanácti mi
lionů nezaměstnaných musel se stát náhle starat sám. Bylo
nutno nejprve vytvořit si odpovídající aparát úřední. Zase
není možno říci, že by nebylo v Americe dostatek vhodného
lidského materiálu, z něhož by se dal udělat dobíý státní
úředník. Skvěle pracující úřednický aparát velkých soukro
mých podniků je toho dokladem. V posledních desítiletích
školy střední a vysoké vychrlily velké množství vzdělaného
proletariátu; který tu stál bez jakékoliv možnosti se .zachytit.
Roosevelt mu dal příležitost. V roce 1943bylo už ve fede
rálních úřadech zaměstnáno na 3,377.875sil. Do počtu nejsou
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zahrnuti státní zaměstnanci v jednotlivých státech Unie. Po
čet ledy je i na americké rozměry ohromný. Mluví se o infla
ci úřednického aparátu a vodnatelné hlavě administrativní.
Ale poměry v Americe na dlouhou dobu nebudou takové,
aby byly s to vytvořit dobrý kádr úřednictva. Nový úděl
znamená v podstatě řízené hospodářství. Ale nařízení ni
kdo neposlouchal, neboř Američanům je vrozena neúcta

zákonům. Groteskní příklad úřadování v této zemi sou
kromého kapitálu, neuznávajícího státu, podává na př. práce
úřadu cenového. Byla snaha, udržet ceny na stejné hladině.
Jinde by stačilo nařízení. V Americe však bylo nutno, aby
cenový komisař - v roce 1938byl to Arnold Thurman -obsadil si kanceláře dvěma sty advokátů a půl tuctem ná
rodních hospodářů a ti prosazovali nařízení úřadu tím, že
na jednotlivé kartely podávali žaloby. Tak bylo za rok vede
no 140 procesů proti celkem 1781podnikům, 114 hospodář
ským svazům a 2.429 jednotlivcům. Jedině těmito procesy
se ceny daly poněkud, kontrolovat. To přirozeně vyvolávalo -
protesty podnikatelů a úřady byly v ustavičném boji s hos
podářskými organisacemi. Přirozeně byla tu i nebývalá pří
ležitost ke korupci. Podnikatelé se ukázali na konec silněj
šími. Dnes je situace taková, že do státní administrativy
půjčují soukromé podniky vždy na několik měsíců vlastní
síly úřední. Tím způsobem mají úřady stále pod kontrolou.
A poněvadž v soukromých podnicích se pl^íí více než ve
státních, je přirozeně ctižádostivostí každého státního za
městnance, aby se zavděčil nějakému tomu trustu a kartelu,
a tak si zajistil u něho lépší místo. A to přirozeně není zdravá
půda pro dobrého a spolehlivého státního úředníka.

V americkém hospodářství vyvolala tato válka přes noc
velké změny. Ze země soukromého kapitalismu se stala ze
mě kapitalismu státního. Je těžko vidět od nás, jaké byly
příčiny této změny, zda to, že soukromý kapitalismus nesta
čil náhle zvýšeným potřebám, nebo to, že bylo pro něho
výhodnější pracovat na potřebách civilních, jež byly na
domácím trhu i v cizině hledané a pro které odbýt byl tedy
zajištěn'4-v míru bez velkých změn investičních. Fakt je, že
státní úřad, Reconstruction Finance Corporation, což je zá
roveň mamutí bankaí vládní, musel mnoho podniků zařídit
sám. Dnes kontroluje na př. už desetinu výroby ocele, takže
za míru, kdy výrobnost klesá průměrně na šedesát procent,
bude ovládat pětinu výroby z vlastních podniků a tím bude
mít možnost diktovat na trhu ocele. Průmysl mangnesia je
státní z 92 procent, aluminia z 50 procent. Stát je majitelem
521 továren na letecké motory, součástky a montáž letadel.
To je desetkrát více, než jich má soukromý kapitál. Vláda
také financuje padesát továren ná lehký benzin. Na zbro
jovky vydal stát dvacet pět miliard dolarů. Má dnes větší
díl průmyslu a to moderněji zařízeného ve svých rukou, než
kapitál soukromý, jak prohlásil ministr vnitra Harold L.
Ickes. To je posice, z níž by stát mohl kapitalistům diktovat.
Ale z toho právě pochodí největší nejistota, vrhající tmavé
•sliny i na morálku státního aparátu úřednického. Za minulé
války vše, co vlastnil stát, bylo s velkým chvatem a s vel
kým ziskem pro kapitalisty převedeno- do rukou soukromého
podnikání. A oč kapitál nestál, zrezavělo. Pamatuji sp sám
na velký pocit úžásu, který se mne zmocnil, když při jízdě
vzhůru po řece Hudsonu připadli jsme na obrovské lodní
pohřebiště. Loď vedle lodi stálá"tu odsouzená pozvolné
mu rozpadnutí. Mohlo jich býk do sta na jednom místě.
Byly to nákladní lodi, které-za války patřily státu, ale poválce byly nuceně dány do starého železa, aby neohrozily
konkurenci soukromých rejdařů. Čeká tentýž osud také to
várny a podniky, které dnes nastavěl stát? Stanou se zna
menitou kořistí soukromého kapitálu, jakmile hodina míru
udeří? Kapitalisté připravují dnes už všechny fronty to
muto zápasu. A přirozeně úředníci, kteří cřtí, že by jednou
mohli být převzati soukromým kapitálem nebo jít s vyřaze
nými podniky do starého železa, nemohou najít v tomhle
dost morálních vitamínů pro spolehlivost.

Dosud poskytují úřady americké podívanou na neko
nečné soupeření jednoho oddělení s druhým, na korupčnost
se strany soukromého kapitálu, na nedostatek pevné směr
nice a jakékoli tradice. Nařízení sfthá nařízení, funkce ne

jsou dostatečně ohraničeny, úřad potírá úřad, a v admini
strativě se naříká na chaos. Velký díl viny je nahoře, neboř
v kongresů už teď Roosevelt nemá většinu a kongres mu
dělá mnoho věcí na potvoru. Chaos se ovšem podstatně
zvýší, zvítězí-li druhá strana, která přirozeně favority strany
poražené bude odstraňovat a na jejich místo dosazovat lidi
svoje.

Nejlépe dosud fungujícím úřadem v Americe je aparát
černého-trhu, který je, úplně v rukou pašeráků s kořalkou,
bootlegrů, kterým se dnes říká meatlegři - pašeráci masa.

Světoví imperialisté američtí nedosáhli tedy ještě pořád
ku ve vlastní zemi. Novopečená a vodnatelností postižená
byrokracie americká musela by ve světovém měřítku selhat
úplně.

Schází národ.

Ale největší kámen úrazu pro imperialistické cíle Ameri
čanů je v americkém lidu samém. Američané nejs,ou
ještě národ.

Je pravda, že od poslední války bylo zrušeno školství
jednotlivých přistěhovalých národů a že chodit do školy
americké je povinné. Mladá generace už mluví vesměs ame
ricky, ctí Washingtona jako svého světce a Lincolna' jako
velkého revolucionáře. Ale to nestačí ještě vytvořit národ.

Především je tu velká propast třídní. Střední třídy v Ame
rice téměř není. Kapitál americký nevidí ve svém dělníku
občana, který jednoho dne snad za něho půjde umírat do
zákopu. Pro něho je to pořád jen pracovní síla, ze které je
nutno co nejrychleji vymačkat veškeru energii, proměniteL-
nou na dolary. Přitom je fatální, že pracovní síla je povětši
ně přistěhovalecká, zaměstnavatelé a jejich vyšší úřednický
aparát stoprocentně americký. To propast jen rozšiřuje. Ko-
řislnický postoj zaměstnavatele dělníku má za přirozený
následek, že ani dělník nechápe Ameriku jako vlast, nýbrž
jen jako výdělečný prostor. Proti sobě vidí kapitál němu
netečný, a dnes opět pracující s ohromnými zisky, tvořící
si velké reservy^na dobu poválečnou, zatím co on, dělník,
pro drahotu reservy dělat nemůže. Dělník se také přesvěd
čil, že kapitál byl v době velké krise neschopen zaopatřit
mu práci a že ta práce, kterou mu dnes dává, byla opatřena
válkou. Dřívější důvěra Ý kapitál jako vynalézavého, pídi-
vého a někdy i geniálního ppatřovátele práce, která vyzna
čovala amerického dělníka v dobách dřívějších, dnes se už
ztratila. Sherry Mangan v časopise Fortune, což je orgán
hájící oprávněnost soukromého kapitálu, zjišťuje, že dělníci
ztratili důvěru ve svou budoucnost a ve schopnost kapita
lismu opatřiti práci a vyhnout se válce. „Jejich (dělníků)
chování není pro socialismus, ale je proti ka
pitalismu, pokud tento nemůže více poskytnout, než
dosud. Ale objektivně prokazují nedávné dějiny evropské,
že velmi snadno negativní nespokojenost s kapitalismem se
může proměnili v positivní boj za socialismus. Proto jdou
Spojené státy- vstříc období stupňovaných socialistických
křísí. Tento proces je ovšem zatím jen v začátečním stadiu
samého počátku." '

Vedle propasti třídní probíhá americkým lidem hlubo
ká propast rasová. Zaražení přistěhovalectví z Evropy dalo
velkou příležitost černochům z jižních států/'začali se tlačil
do průmyslových oblastí severních a východních. A obyčej
ně se dostávali do továren jen tehdy, když dělníci si vymá
hali lepší podmínky stávkou. Siávkokazecké organisace je
nahnaly na místa u strojů po dobu stávky, uvolněná a to

- přirozeně vedlo zápasům s dělníky bílými. Za této vál
ky byla americká města svědky sociálně-rasových konfliktů

'tak velkých rozměrů, že mnohde, jako v Detroitu nebo
v newyorském Harlemu, vzaly na sebe podobu masových
povstání.

Vedle 12 milionů černochů, kteří žádají stejná práva
jako běloši, zvláště nyní, když jsou odváděni vojsku, je
tu ještě problém mexických míšenců, který je zvláště citel
ný ve státech západních. Je obdobný problému černošskému
a také tady rasová otázka je jenom ruljem medaile sociální.

Třetí rasovou složkou jsou Židé. Vedou nejen ve všech
úřadech a ve špičkách finančních, ale také v odborových
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organisacích, kde plně ovládají zejména silná unie krejčů
a kožišníků. Tvoří přirozeně v obou těchto táborech jak
avantgardu imperialistickou, tak avantgardu komunistickou.

* Ale ani v árijské rase není jednotnost. Ač mládež je už
skoro americká, je tu ještě silná vrstva otců a matek, kteří
mluví pohodlněji svým mateřským jazykem, a stále tak či
onak cítí svou příslušnost Evropě. Tato skutečnost proje
vuje se výrazně zvláště tehdy, když mateřský národ v Evro
pě prodělává smrtelnou krisi, jako na příklad v roce 1940
Finsko, nebo nyní Polsko. Finové znamenají hlasy Skandi
návců a vůbec nordických přistěhovalců z Evropy a bylo
nutno toho respektovat. Bylo také tehdy slyšet velmi ostré
výroky z vládní Ameriky proti Sovětům. Dnes nastala krise
s Poláky. Ti rovněž tvoří silný materiál volební. Roosevel
tovi z toho není právě příjemně.

A lak vzato celkem, Amerika má lid, ale nemá ještě jed
notný národ. Všechny ty různosti byla by mohla překle
nout jedna idea národní. Dosud je překlenoval jen dolar. Ale
hmota není nikdy duchovním spojem. Až dosud Amerika
nezrodila ze sebe ideu, která by se mohla zváti národní
a za kterou by všechny složky lidu mohly jiti. Největší do
sud znalec amerického lidu, spisovatel Theodor Dreiser, do
šel ve svých velkých a hlubokých panoramatech z americké
ho života filosofii, že život v jeho zemi je ovládán temný
mi silami, nikým nezvládnutými a nekontrolovatelnými, které
se valí slepě vpřed, vynášejíce jedny ve slepém výběru a
drtíce druhé v kruté nemilosrdnosti. To je chmurný, ale vý
stižný obraz „volné hry sil" amerického liberalismu. A Upion
Sinclair jako základní pohnutku veškerého jednání Ameri
čanů, ať kteréhokoli řádu, vidí v chrysotropismu. Vysvětlu
je tento výraz takto: „Jasques Loeb hájil názor, že život je
chemická reakce a na důkaz toho vás vzal malému akvá
riu, v němž plovalo hejno černých tvorečků, zárodky je-
žovek. Vědec vzal zkumavku se solným roztokem, ukápl
trochu do vody a vzápětí se všichni tvorečkové obrátili a
pluli ke světlu. Rikáme tomu tropismus, podotkl Loeb .t. j.
puzení, pohybovat se určitým směrem. V tomto případu je to
heliolropismus, puzení světlu. Kdybychom mohli vnik
nout do mozku těch živočichů, zjistili bychom, že zakouší
jakýsi poiitek, každý ten tvoreček se domnívá, že ho cosi
pudí, aby se choval tak a ne jinak. Ale vědci vědí, co se
stalo: že se změnilo chemické složení buněk těch živočichů.'
Upton Sinclair tento případ aplikuje na společnost ame
rickou. Američané nejsou mu nic víc, než podobné ježovky,
kterým do jejich akvaria byla puštěna kapka roztoku zlata.
(Chrysos — zlato.) Chrysotropismus je podle něho to jediné,
čím je Američan veden.

To jsou svědectví dvou znalců amerického života. Fak-
btem zůstává, že Američan nevytvořil v sobě ideál, za který

by dovedl umírat jako Němec na př. za ideu svého národa
a nového sociálního a národního řádu evropského anebo
i jako bolševik za svojí ideu komunismu.

Co to znamená nebýt národem a nemít Velkou národní
myšlenku, ucítí vedoucí vrstva amerických imperialistů, až
bude jejich cíl vyžadovat na Američanech skutečné oběti.
Dosud malý člověk z lidu amerického díval se na válku jako
na velikou příležitost dostat práci a udržovat si svůj navyklý
standard životni. Dnes ještě vydělává, i když už v lecčems
jeho komfort je omezen. Na bojištích bojuje až dosud jen
polovina svobodných. Žádná velká rozhodující bitva sve
dena ještě nebyla. Kd\by však měly na Američany přijít
chvíle skutečných obětí, je pochýbno, že by se daly dlouho
stupňovat. Už navrhovaná pracovní povinnost, věc v Evro
pě samozřejmá, vyvolává ve Spojených státech velká so
ciální napětí a nemalý zmatek. Dělníci v tom vidí zaměstna
vatelský karabáč na sebe, menší zaměstnavatelé větří kara-
báč trustů a kartelů, a tyto podniky zase mluví o-karabáči
vlády, který je nutno dostat úplně do svých rukou. to
mu se teď začíná kázat o nutnosti obětovat nejméně půl mi
lionu synů amerických matek ná bojišti. Teprve tento rok
přichází první zatěžkací zkouška na Ameriku, na tu Ameriku,
jejímž nejtypičtějším představitelem dosavadního postoje

válce jsou oddíly dobrovolných letců, kteří se dávají na
jímat na určitý počet letů proti nepříteli za mzdu ^zvláštní

prémie. Válka až dosud nebyla nic jiného, než kšeft. A teď
se má stát obětí. A to ještě v době, kdy volební demagogie
všechny stinné stránky letošních válečných podniků není
ochotna přikrýt pláštíkem mlčení, nýbrž těší se, že z nich
učiní hlavní kanonádu proti -soupeři.

Jediná jistota velké sociální boje po této

, válce.

těmto nesnázím přistupuje, že ani ve světě se nevy-
ívořily poměry tak příznivě, jak ještě před půl rokem sli
bovaly. Anglie hlasitě a důrazně odmítla dát se včlenit
do americké světové organisace a stát se jen čtyřicátou de
vátou hvězdou na americké vlajce. Chce po válce ve svých
dominiích a koloniích hospodařit sama a chránit se ve svých
imperiálních hranicích před konkurencí amerického hospo
dářství. Sovětský svaz, odmítaje Morgenthauův návrh na
světovou měnu, dal také najevo, že chce zůstat i po válce
autarkním územím, které si nedá své hospodářství regulo
vat podle plánů z Washingtonu. Krom toho z Moskvy, která
se ukázala silnější než Američané čekali, vychází mocné sou
peřící hnutí, které chce samo ovládnout zeměkouli. Svě
tovládné plány Sovětů střetávají se se světovládnými plá
ny Američanů. To jsou dvě těžké rány od spojenců samých.
Pohnout pak Německo úslupnosti mohly by jen miliony
mladých lidí, obětovaných na bojištích. Nejinak je tomu,
pokud jde o Japonsko a jeho společenství asijského blaho
bytu. Dokonce i ta Jižní Amerika přesvědčuje stále víc sebe
i Yankejce, že hospodářsky i ideově patří do Evropy a ne do
Severní Ameriky. Vloni bylo všechno tak růžové pro pla
netární imperialisty z Bílého domu. Letos se obzor zatáhl čer
nými mraky a po bublině planetárního imperialismu krou
ží vírem zlověstné známky prasknutí.

Americká tenká vrstva imperialismu dala se hospodář
skými nutnostmi dohnat do války a sama zase žene lid do
velkého dobrodružství, které vyžaduje, má-li se pověsti,
disciplinovanou a obětavou armádu, zdatnou a poctivou
administrativu a národ jednotný a velkou myšlenkou sklou
bený. Místo toho je americký lid mrtvým balvanem. Spíše
měsíc svou magickou silou zvedne pripetská bahna ^dooblak,
než utáhne imperialistická vrstva Ameriky mrtvou masu ne
tečného, nepolitického a nevojáckého lidu do velkých obětí.
A spíše papežovy klatby zastaví kometu, jak říkával Roo
seveltův strýc Tlílodor, než pohnou američtí finanční impe-
rátoři ostatní svět, aby se zastavil na své cestě ke spáse
a šel cestou americkou - cestou bezduchého shonu za zis
kem, neznajícího ani národ, ani velkou myšlenku.

Unikající možnosti světovlády a světového hospodářství
řízeného z Ameriky, revoluce ve výrobě, vymáhající nezbyt
ně světový trh, 15milionů nezaměstnaných, kteří podle úřed
ního statistického výkazu čekají po válce na Ameriku, ztrá
ta důvěry amerického občana v kapitál jakožto opatřovatele
práce mírovými prostředky, a last not least v dějinách Ame
riky po prvé vytvořený mocný sektor hospodářství státně
kapitalistického, který by mohl usměrnit soukromý kapitál,
kdyby kapitalisté si ho už nevyhlédli jako snadný lup - to
vše ponechává Spojeným státům jedinou jistotu: že po této
válce, ne-li už během ní, projde země sociální krisí, jakou
dosud nepoznala. Při vysoké hře jsou vysoká risika.

poznámky

„Raději ruskou knutu než německou svobodu ? 14

Engeťs. vedle Marxe duchovní otec dnešního Sovětského sva
zu, napsal událostem v Praze v roce 1848: »Zůstane nezapome
nuto. že v Praze, ve městě na polovic německém, zástupy slovan
ských fanatiků oslavovaly a opakovaly heslo: raději ruskou knuta
než německou svobodu.« Za necelých sto let, kdyby našim někte
rým romantikům byla dána volná ruka. opakovalo by se stejné
heslo a stejná scéna. Nebof jsou mezi námi lidé. kteří naletěli na
Stalinovu vějičku a domníyají se. že Stalin doopravdy věří v heslo,
které v průběhu této války se ozvalo z Moskvy, v heslo všeslovan-

14 — 78



\
PfítDmrosLv

atri. Tito pošetilci čekají, že Stalin se »tane ochráncem TŠecb Slo
vanů. tak jako se před sto lety čekalo, že Alexander II. zrněni svůj
titul »car všech Rusů« na titul »car všech Slovanů«. Zapomínají,
ke v Sovětském svazu dosud Mojžíšovým desaterem jsou veškeré
výroky Marxe a Engelse a že v jejich spisech se o panslavismu
píše až krůtě výsměšně. Bude dobře, když naše čtenáře s některý-
mi těmi výroky seznámíme.

»Panslavismus nevznikl v Rusku nebo v Polsku, nýbrž
v Praze a v Záhřebu (píše Marx ' v roce 1849). Panslavismus
prodal sebe a Poláky ruským carům. Přímým cílem panslavis
mu jest zřízení slovanské říše pod ruskou nadvládou od Rudo-
hoří a Karpat až Černému, Egejskému a Jaderskému moři,
říše. která by zachycovala mimo řeč německou, italskou, ma
ďarskou. valašskou, tureckou, řeckou a albánskou ještě asi
tucet slovanských řečí a hlavních dialektů. To vše, udržováno
nikoliv elementy, které doposud udržovaly a rozvíjely Ra
kousko. nýbrž abstraktní vlastností slovanství a tak zvanou
slovanskou řečí, která ovšem by byla většině obyvatelů spo
lečná. Avšak, kde ještě jinde existuje toto slovanství, než
v hlavách několika ideologů, kde ještě »slovanská řeč« než
ve fantasii pánů Palackých, Gajů a spol.. a snad ve staroslo
vanských litaniích ruské církve, kterým žádný Slovan už ne
rozumí? ... Panslavistická jednota je buďto
éistým blouzněním, nebo — ruskou knutou.«

Engels v roce 1882 píše Kautskému:
»Jen "nemnoho lidí mezi Rusy a dokonce mezi nejlepšími

s nich. dovedlo se oprostit Od panslavistických tendencí a
vzpomínek. Panslavistické poslání Rusi je pro ně právě tak
nepochybné jako pro Francouze —-vrozená revoluční iniciati
va Francie. Ve skutečností však je panslavismus šej-
dířským plánem boje za světovou nadvlá
du pod maskou neexistující slovanské ná
rodnosti; panslavismus je nejhoršim nepřítelem naším "a
Rusů samotných. Tento podvod se rozpadne jednou
v prach, avšak zatím může nám způsobit nemálo nepříjem
ností ..,

Všichni panslavisté smrtelně nenávidí Poláky; jsou to je
diní proti panslavističtí Slované, tudíž zrádci svaté slovan
ské věci a musí být násilím vřaděni do velkoslovanské říše,
jejímž hlavním městem bude Cargrad, t. j. Carihrad.*

Mohl byste se mne zeptat, zda nechovám žádných sym
patií malým slovanským národnostem nebo zlomkům náro
dů. rozděleným třemi klíny, které dělí Slovanstvo: německým,
maďarským a tureckým? Skutečně — velmi máIh. Na ěe-
ehoslovácký pokřik o pomoc: Bože, což již nikdo není na ze
mi, kdo by Slávům (sic) spravedlivost činil — (tato slova
Engels píše česky) — ozval se Petrohrad a celé české nacio
nálni hnutí usiluje o to, aby jim car mohl »spravedlivost či
nit«. A tak je tomu i s ostatními: Srby, Bulhary. Slovinci, ha
ličskými Rusíny, aspoň částečně. My však nemůžeme vystoupit
na obranu těchto cílů.«
Dovedeme si představit, jak by se vedlo v Sovětech těm

a Cechů, kteří by ve své božské prostnosti vítali Sověty jako »no
sitele všeslovanstvl«. Ukázali by tím svým novým pánům, jakými
kou reakcionáři a velmi brzy by putovali do »sovětských vý
chovných Ústavů« nucené práce!

Mezi těmito našimi panslavisty Je ještě jedna sorto, zvlášf
naivní, která si myslí, že Stalin nás sice jménem slovanské lásky
osvobodí, ale pak nám nechá, abychom si tu žili, jak sami bude
me chtít, jen když mu dáme v případě války disposici své le
tiště a pohraniční pevnosti.

Na to mají bolševici v Marx-Engelsově patrontašce střelu
opravdu drtivou. Marx a Engels se prohlásili proti právu -národ
ního sebeurěení malých rakouských národů. Sebeurčení, vlastni
právu, národní vládu?

»Žádají na nás a na ostatních revolučních
národech Evropy, abychom zaručili sme^
kám kontrarevoluce těsně u našich dveří
nerušenou existenci volného práva piklů a
zbrojení proti revoluci.,, To nás ani n e n a-
p a d n e!«
Vůbec v Marxově bibli — sebraných spisech Marxe a Engel

se. jež musí každý komunista inteligent mít v Sovětech v malíč
ku — na mnoha místech se píše velmi pohrdavě o Ceších, jejich
právu na vzkříšení i jejich právu na vlastní sebeurčení.

Dne 14. února 1849 napsal Marx-Engels:
»Opakujeme: Mimo Poláky. Rusy a nanejvýš ještě Slova

ny v Turecku nemá žádný slovanský národ budoucnost, z jed-
- noúuchěho důvodu, ježto všem ostatním Slovanům chybějí nej

nutnější historické, geografické, politické a průmyslové před
poklady jejich samostatnosti a životaschopnosti.

Národové, kteří nikdy neměli vlastní historie, kteří od
okamžiku, kdy vystoupili na první, nejhrubší stupeň civili*
, přicházejí do cizího područí, nebo kteří teprve byli při-

V nuceni do prvního stupně civilisace cizím jhem, nemají živo
taschopnosti, nebudou moci nikdy dojiti nějaké samostatnosti.

A to bylo osudem rakouských Slovanů. Čechové, ke
kterým počítáme i Moravany a Slováky^ ačkoli se-, jazykově
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• takto došlo k památné disputaci mezi carem a mluvčím české
reformace. Poslyšme, co o tom řiká dr. Jiří Horák: »Poněvadž šlo
o dvojí vývojový stupeň křesťanství, rozpor byl nesmiřitelný. Ivan
Hrozný, divoký dobyvatel despotické vůle, lstivý kasuista a zákeřný
násilník, naprosto nevybíravý v prostředcích, jen když bylo lze do-
sáhnouti úspěchu, vášnivý primitiv s rysy chorobné krutosti, ne
měl vnitřního vztahu pravoslaví. Přesto neústupně hájil církev,
která žárlivě lpěla na liteře, odvracela se v temné, téměř pudové
nenávisti od evropského západu a zatarasila si cestu živé pravdě
evanselia hradbami bezduchého formalismu, malicherného obřad-
nictví, pověr a planých pravidel. Naproti tomu Jednota se odvra
cela stále rozhodněji od sporů dogmatických i liturgických mrav
nímu jádru křesťanství a v duchu české reformace žádala, aby
křesťan osvědčoval a plnil zákon Ježíšův celým svým životem i
účinnou láskou bližnímu. Ivanově licoměrnosti se nezbytně příči
la prostota i vážná opravdovost Jednoty, a proto odmítl Rokytu
památnými slovy: I ně tolko eretik esi. no i sluga diavolskogo sově
ta«. — Jsi nejen kacíř, ale i sluha ďábelské rady.

Tak tedy skončil jediný náš pokus v dějinách, působiti obrodně
na ruský východ. Dnes u Stalina, který je novým vydáním Ivana
Hrozného, by to ovšem skončilo jinak než nějakým rozhořčeným
slovem o kacířství a o spojenectví s ďáblem. Beč by šla o kontra-
revoluci a na to .jsou popravčí roty a přestěhování celého národa
na nucené práce do ledových oblastí.

tomu se důvěřivě namitá, že snad po této válce sovětské
obyvatelstvo bude již také jiné, než bylo před válkou, a že tedy na
ně působení bude snadnější. Před válkou o každém mohl agent
GPU klidně říci, že je kontrarěvolucionář chováním nebo smýšle
ním a nebylo čím dokázat opak. Po této válce, ze které se vrátí
miliony vojáků zraněných a vyznamenaných válečnými řády, oby-

« _ vatelstvo sovětské bude prý mnohem sebevědomější a bude také
mnohem účinněji hájit svoje lidská práva. Už nebude možno z 18
milionů lidí udělat prostě bezprávné tvory v pracovních táborech.
Úřady budou prý mít co dělat se silnou vrstvou mužů, kterým
dnes velení poskytuje ve štědré "míře tituly »hrdinů Sovětského
svazu«. Už dnes se účinek toho projevuje tím, že pro svou vlastní
osobu vracející se hrdinové dostávají větší příděly půdy od kol-
chozů. t

To lze mít za ukazovatele, že už dnes se dějí v Sovětech změ
ny. které potom vlivem přiytělených západních zemí se zesílí.

Tato úvaha je ovšem na první pohled svůdná, ale také jako
past svádivá. Bolševismus je systém, který dovedl udělat určité
překvapující výkony ve výrobě jen tím, že používal z více než ze
čtvrtiny práce trestanecké. Ostatní byli tím do té míry zastrašeni,
že snášeli vše bez reptání. Je otázka, může-li bolševismus pracovat

' jinak, než tímto terorem. A to je velmi pochybné. Proto, je-li
pravda, že se z války vrátí mnoho sebevědomých občanů sovět
ských. pak je také pravda, že bolševický 'režim bude si muset za
ně hledat náhradu v jiných, kteří toho sebevědomí nemají a miti
nemohou. A kdo jiný se tomuto utlačení bude lépe Jiodit, než prá
vě noví obyvatelé zemí západních, které Sověty by rády do svého
imperia včlenily. Obyvatelé těchto zemí. ať už jde o nás, Poláky,
baltské země, Balkánce nebo Rakušany, budou sovětským úřadům
vždy podezřeli z kontrarevoluce, poněvadž jejich životní návyky se

* od Sovětů dokonale odlišují. A nebudou mít věru nižádného důvo
du hrdému vystupování jako »hrdinové Sovětského svazu«, po-
něvadž o Sovětský svaz se ničím nezasloužili. Buržoasní, malobur-
žoasní nebo sociálnědemokratická minulost každého'z nich bude
vytahována postupně na světlo z archivů a z pamětí domácích ko
munistů, a tak 95 procent obyvatel každého z připojených států
bude zralých pro »donucovací tábory«. Sebevědomí »Hrdinů Sovět
ského svazu« bude použito tomu, aby tyto nové otroky sebevědo
mě hlídali. Nic se tedy nezmění, jenom základna násilností bolše
vických se rozšíří na nové oblasti územní. A socialismus trestanec
ké oráče zůstane nadále. er

Chvála učňů

Učňové jsou kvasivým proudem v historii práce, její stále ob
novovanou štafetou. Zikmund Winter nám zachytil ve svých stu
diích o řemeslech ledacos zajímavého, také o učňovství, ale celkem
písemnictví o učních a brčené učňům je doposud úhorem. Čteme
tu a tam ve vzpomínkách a životopisech zmínky o učňovství mužů,
''“ři se proslavili, avšak písemnictví, které by účelně sledovalo
učňův život a volilo náměty i vhodnou methodu pro učně, se tepr
ve vyvíjí. Jsou to především obrazy ze života, v kterých je hrdinou

pracující jinoch, ale v kterých také celé prostředí a společenská
skutečnost je nazírána dělně. Tyto náznaky v písemnictví nazna
čují také typ »budoucího člověka«, člověka a společnosti-dělné, níž
se směřuje a jejíž řád a zákon se zavádí. Zatím nejmilejšími a nej
účinnějšími knihanfi pro učně jsou vskutku životopisy (na př. •
Resselovi, Křižíkovi, Dieseloví. Daimlerovi, Marconim atd.), nebo
monografie, věnované praktickým zájmům, technice, organisaci,
hmotám, dílu. Při tom se osvědčuje nejlépe methoda, jak se co
dělá. názorná, účelná, podnětná a poctivá. Práce není verbalismus,
proto, když je řeč o ní a o lidech práce, musí se dát pozor na slo
víčka. Knihy pro učně, z nichž by se učili mladí lidé práci, pozná
vali smysl svého učení a pěstovali své cítění a myšlení, mohou
psát jen výborní znalci a zároveň lidé. kteří pro svou věc hoří. Ji
nak by to byly knihy mrtvé, ke kterým by se museli učňové nutit.
Avšak to by byla chyba. Nejlepším mistrem nebo ůčitelem je ten.
kdo ví. jak se věc dělá, kdo není líný vydat ze sebe vše, co.může,
a dovede pro ni zapálit. Líčí to na př. dobrá knížka H. Lista o To
máši a jeho mistrovi (Gutenbergovi). Velké doby jsou tvořeny lid
mi tohoto rázu, úpadkové doby zase naopak jsou dobami lhostej
nosti, lenosti a předstíravosti nutných' charakterových a dělných
hodnot. O tom, jak roste a sílí dělná opravdovost, nás přesvědčují
sami učňové. Sem tam se trochu přehání, když je řeč o mladých
lidech, jako bychom ztráceli měřítka kritická a autokritická, avšak
je to spíše z neobratnosti než z úmyslnosti. Samochvála smrdí, říká
stará lidová moudrost. Kdo však žije mezi učni, ví, jak je stále
více mezi nimi takových, kteří usilují o nejvážnější vyjádření své
ho charakteru dělného a že už se nedívají na práci po otrockú,
nýbrž jako povahy, jimž zjasňuje životní umění pocit tvořitelský,
něco umět a to, co umím, zapojovat do služby celku, tedy po al-
šovsku. spojovat osobní touhu sloužit s vědomím sociálním. —
V našich krajích to dokládají učňové různým způsobem. Mimo
způsoby, o něž pečuje Kuratorium pro výchovu mládeže a jež
dbají, aby učeň byl tělesně i duševně nejen zdravý, ale i krásný,
tedy jež dbají o jeho výraz charakterový a společenský, jsou to
způsoby jejich pravidelné výchovy v dílnách a ve škole, nebo v be
sídkách. Důsledkem této výchovy jsou na př. výstavy jejich prací,
jež pořádají na konci školního roku v učňovských školách. Pro ne
zasvěcené, kteří nemají příležitosti pozorovat učně ani při práci ani
ve společnosti, jsou tyto výstavy zpravidla překvapením, neboť do
kládají. kam za krátký čas došli z učňů ti, kteří již pochopili, že
jsou určeni řemeslu a našli v něm smysl svého života. Je vidět
ovšem, jak se roste, jak pracují učňové v prvním roce učení, ve
druhém, ve třetím; školy znázorňují samy postup při práci v díl
nách, takže lze pozorovat vývoj a stupeň řemeslné kultury právě
v rozdílu učňovských let: tak na př. kolo koláře z I. ročníku ještě
nemá loukotě symetrické. Kdyby se mělo s ním jezdit, kolo by se
zlámalo. Ale starší učedník je má už provedené dokonale. S jeho
kolem už jezdit jde. Mimo to vzhled jeho výrobku je ladnější. Ne-
umělost je neestetická, kdežto učedník, který už ví, jak se to dělá,
provádí své dílo také ladně. Už se dokonale vžil a přisvojil si kul
turu svého řemesla, takže dovede dát dílu funkci i tvar. To je nej
důležitější. Kdyby výrobek měl být vyráběn jako přepych, minula
by se práce účinkem. Každé dílo musí sloužit, musí být potřebo
váno. Jinak ztrácí svůj smysl práce i existence řemesla.

Jsou kraje, v nichž učňov^té pokolení vyniká obzvláště v ně
kterém oboru. Záleží to hlavně na osobnostech, které učně vedou.
Tedy není to jen talent učňů, nýbrž talent mistrů, učitelů a dělní
ků. pod nimiž se řemeslu učňové vychovávají. Bývá už tradicí
jednotlivých krajů, že ňejlépe vychovávají v některém řemeslu.
Někde se vyniká v řemeslech dřevodělných, jinde v oděvnických
nebo zase kovodělných. Poměrně vzácně se vyskytují velké talen
ty stavitelské, které by rostly z lidové stavitelské kultury. Kdo po
zoruje výroční výstavy učňovské, poznáváT kde jaké řemeslo má
svou tradici i kde rostou talenty pro budoucnost. Tak na loňské
slánské výstavě učňovské překvapili kovodělníci, strojníci, nástro
jári a elektromechanikové, v Lounech mívají dobrou úroveň umě
lecká řemesla a zednický dorost, v Prostějově mimo strojníky oděv-
ňíci. v jižních Cechách truhláři a dřevodělníci vůbec, stejně jako.
na Valašsku. Všude pak je patrna radost z toho být tvořitelem
předmětů a přichystávat je pro službu člověku. Remesla jsou šťast
ná. e mohou tento pocit pěstovat nejreálněji s vědomím dělné po
vinnosti. Baco.

Přítomnost
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AMERIKA-

VE SVĚTLE PRAVDY
Eric Linklater,

JUAN V AMERICE
Příběhy a dobrodružství bohatého anglického
synka zemi neomezených možností.

Brož. 40.—
A. E.Johann,ZEMĚ BEZ SRDCE
V této knize se nám objevuje Amerika jako ze
mě ovládaná temnými silami zlatého molocha.
Autor dokázal touto knihou, ie Amerika nemá
morální nárok na světovládu.

F. Elarth-
t>o které touží.

Brož. 4«.—

HLADEM V NADBYTKU

Každodenní skutečnosti amerického života, ale
z jejich souhrnu vznikla otřásající kniha, od
halující pravdivou a skutečnou tvář USA.

Brož. 40.—
Adolf Halfeld,

USA SAHAJÍ PO SVĚTOVLÁDĚ

Obraz historického vývoje politiky Spojených
států od Theodora Roosevelta k R. Frankl inu
Rooseveltovi Brož. 15.—
Giselher Wirsing,

BEZ MEZÍ A

Pronikavá studie
Spojených států.

HRANIC

cílech současné politiky

v
Brož. 40.—

Sven Hedin,
USA V BOJI SVĚTADÍLŮ

Jak Roosevelt veštval USA do války proti vůli
amerického lidu. Kniha odkrývající vinu USA
na první i druhé světové válce. Brož. Iv :v*.—
U všech knihkupců.

NAKLADATELSTVÍORBIS,PRAHAXII

Kosmetické
přípravky A R O N A

VÁCLAV
HANOUSEK

Praha XIV,Linecká35—Telefon596^62

Výrobce ýtWndChlfnáy
s.s r. o., Praha II

Telefon 20115, 31402

pří bolení hlavy, migréně,

neuralgii a nespavosti

vyvolané bolestmi^

$ouánáa

Ani trochu mouky

nesmípřijít na*
zmar.Abysevám

pečivo vždy vy*
dařilo, vezměte
osvědčenýkypřící

prásek

Čas a námahu Fám uspoří

N«)nov$Jlfu2*bnf •puttftyi T 179 fitejf*:
nýdt ttbutkidi a mnohast4chftrah pHkfiW;
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*
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ný sklad reelním sběratelům. 89
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