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Prítomnosti
ROČNÍK XIX 1. ÚNORA 1945 ČÍSLO 5J

Emanuel Moravec:

Hrklo ve starých hodinách

T) rudkost sovětské zimní ofensivy nebyla překvapením
Jl pro Říši. Svou silou udivila však celý svět a nejvíce
Stalinovy spojence. Abychom tento údiv v plné
jeho šíři pochopili, musíme se vrátit do roku 1940,kdy So
větský svaz se cítil ohrožen drobným Finskem a vyhlásil
mu válku. Jak ji neobratně vedl, vyvolávalo všude smích.
O válečné hodnotě sovětských branných sil vyskytly se
tehdy povážlivé pochyby. V roce 1941v březnu Sovětský
svaz skoncoval čtyřměsíční válku s Finskem. Nebylo to ni
jak slavné vítězství státu se 175 miliony obyvatel nad stá
tem s necelými 4 miliony duší. Sovětské tažení proti Finsku
bylo největším podvodem, jaký svět viděl. A na tomto
švindlu Churchill budoval své další kombinace. Byl pře
svědčen, že Sovětský svaz jako britský spojenec se válkou

« s Říší tak vysílí, že Anglie na sklonku války v plné síle
bude spatra hledět na dva poražené soupeře, Němce |a bol
ševiky.

V červnu 1941 Sovětský svaz započal pbsáhlý nástup
proti Říši jako britský žoldnéř. Vůdce nečekal, až Stalin
bude mít na západní hranici všechny divise pěší a pancé
řové. Vyrazil, když tam bolševický chán nakupil asi 200
divisi různého typu. Německé armády se valily nezadržitel
ně kupředu. Cestou rozdrtily dalších 100 bolševických di
visi. Jen přes 4,000.000bolševiků bylo od června do prosin
ce 1941zajato. Když německé tankové špice se ocitly na do
hled Moskvy, Stalin narychlo vyháněl dělníky z továren,
rozděloval jim pušky a utvořil z těchto dělníků hráz před
Moskvou.‘Zatím shromažďoval větší zálohy před Uralem,
které zasáhly za náhlých třeskutých mrazů do této prvé
zimní bitvy.

Nikdo neměl nejmenšího ponětí o výkonnosti sovětské
ho válečného průmyslu. 2e Sovětský svaz má veliké živé
zálohy, bylo samozřejmé, daly se dokonce spočítat. Carské
Rusko v prvé světové válce také zmobilisovalo do roku
1917celkem 15 milionů mužů, ale jeho veliké armády stále
trpěly nedostatkem válečného materiálu. Začalo, v roce 1914
válku se 74 divisemi, tedy s právě tolika jako Francie, ač
mělo čtyřikrát více obyvatel než Francie. Po čtyřech měsí
cích války mělo carské Rusko v poli 104 divise, které do
července 1917 vzrostly na 210 divisi. Kdyby však bylo
mělo carské Rusko dostatek výzbroje a výstroje a mobili-
sovalo s takovou intensitou jako císařské Německo, mohlo
postavit nakonec do pole theoreticky na 700 divisi. Ale ío
nebylo ještě poslední slovo ve využití lidských záloh. To
bylo pouze poslední slovo z prvé světové války.

Stalin na sklonku roku 1941před svými spojenci hrál
většího strategického chudáka, než jakým skutečně byl.
Tvrdil, že když nedostane včas válečný materiál a potravi
ny, že podlehne a Němci že se pak povalí přes černomořské
průlivy dq Malé Asie. Churchill s Rooseveltem mu uvěřili
a posílali Stalinovi, co jen mohli, konvoj za konvojem. V
roce 1942 přišel Stalin o průmyslovou pánev doněckou a
nadkavkazskou, o veliké průmyslové kombináty v Charkově
a ve Stalingradě. Anglie se strachy třásla, aby to Stalin jen »
vydržel a tak po celý rok 1942hromadily se v sovětských
skladech obrovské americko-britské zásoby, které Stalin
vrhl do zimní bitvy 1942-43,do letní bitvy 1943a zimní bit
vy 1943-44.Americké a anglické tanky, americké konservy,
boty a pláště, s tím se jako s běžnou věcí setkával tehdy
německý voják na sovětské straně.

Zatím pracovaly tajné sovětské továrny ve střední Asii
a na Sibiři na plné obrátky. Ale Stalin naříkal dále. Žádal
energicky „druhou frontu", kterou mu Churchill a Roose

velt slíbili v Teheráne v prosinci 1943. Italská fronta imf
nepostačovala. Churchill se domníval, že sovětskou výboj*
nost na evropské půdě bude moci krotit přibrzďováním vá
lečných dodávek. Stalin se také po zimní bitvě v roce 1944
nepohnul, dokud nebyla v chodu „invase" a dokud se ne
přesvědčil, že tu jde o velikou akci. Vyrazil o dva týdny]
později a to s velikou silou hlavně na středním úseku fron
ty. Za měsíc si vynutil kapitulaci Finska, Rumunska a Bul
harska. Cestu na Balkán měl otevřenu. Na severu stál tj
Memelu a u Varšavy a na jihu se propracovával Bělehra
du. Stál v Evropě na tureckých hranicích pevněji než rus
ká vojska v roce 1878.

Chprchillovi se z těchto sovětských úspěchů hlava to
čila, ale Anglo-Američané se také měli ve Francii z čeho
radovat, a tak doufali, že než spadne listí se stromů, v rocej
1944,že si podají ruce Anglo-Američané s bolševiky v Ber
líně. Zásilky materiálu do Sovětského svazu byly v roce(
1944 z Anglie a Spojenýcch států skoro zastaveny s vý
mluvou, že nyní mnoho spotřebuje spojenecká „druhá fron
ta" ve Francii, v Itálii a fronty ve východní Asii, kde Sta
lin svým spojencům nepomáhá. Churchill s Eisenhowereml
věděli, že Stalin má veliké potíže s přísunem, že musí sta
vět nové trati z hlubokého týlu frontě a že tím získ,ávaj2
čas provedení rozhodného tažení proti Říši od západu*
Anglo-Američané chtěli se zmocnit Poruří dříve, než se bol
ševici přiblíží hornoslezské průmyslové pánvi. Dále po
čítali Churchill s Rooseveltem s tím, že ve chvíli, kdy Ríšel
pozná, že je dalšího odporu neschopna, že se raději vzdá:
Anglo-Američanům než bolševickým divochům a že zruší
západní frontu, aby východní do posledka udržela. Protoj
na sklonku září 1944Churchill byl přesvědčen, že bude d
vánocích v Berlíně a že tam předejde Stalina.

Prvou porážku utrpěl Churchill už 20. července, když
Vůdce ušel smrti. Po druhé byl Churchill poražen ve svá
evropské politice v Řecku, které mu Stalin vyfoukl bež
ohledu na dohodu teheránskou, po třetí, když německá
vrchní velení mocným odvetným úderem rozdrtilo anglo
americkou útočnou sestavu, směřující přes Rýn. Ale čtvrtou
nejhroznější porážkou Churchillovou je sovětská zimní ofen-
siva. Před dvěma měsíci se Churchill utěšoval, že od Cách!
je do Berlína právě tak daleko jako z Varšavy, kde stáli bol
ševici. Do konce ledna Eisenhower se od Cách nehnul, alá
bolševici se od Varšavy dostali na západ o plných 300 km*
Od Bologne Vídni mají Anglo-Američané stále ještě naf
600 km, zatím co bolševici od Hronu 150 km. Eisenhowe4
má do Berlína 550 km, bolševici 250 km. Při tom Anglo-
Američané mají před sebou těžké přírodní překážky: Rýnl
na západě a Alpy na jihu.

V britských starých hodinách pořádně hrklo, když dqj
Londýna došla zpráva, že bolševici jsou u Poznaně a Schnei
demühle. Stalin opět starého lišáka Churchilla pořádně vy
vedl aprílem, když vyrazil s 300 divisemi mezi Dunajem]
a Memelem západu. Převaha bolševiků nad Anglo-Ameri
čany je v Evropě čtyřnásobná. Co si tu počnou Anglo-
Američané se svými ubohými 100 divisemi, kdyby Ríš^
složila zbraně? ^ '

Sovětská zimní ofensiva 1945pro Říši znamená hroznoút
zkoušku, pro Evropu smrtelné nebezpečí, ale pro Anglii
je plnou politickou porážkou na evropská
půdě. Tentokrát Anglie začíná se opět cítit co součásfi
Evropy. Ztratila Balkán, ztrácí Skandinávii. Stalin, kdy sel
mu zachce, dá povel bolševickému povstání v Itálii a vat
Francii. Stalin se nepotřebuje se svými kapitalistickými spo
jenci dohadovat. Bude pouze žádat a rozkazovat. Na Odřel
se rozhoduje nejen o osudu Říše, nýbrž také o tom, zůstane-li
Anglie královstvím anebo se stane sovětskou republikou*
Tak si to Churchill opravdu nepředstavoval.
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Scheinost:

Moskva proti Vatikánu

JVóš program spočívá na filosofii vědecké a ze
jména filosofii materialistické. Lenin.

Komunismus je vnitřně zvrácený a nikomu, kdo
chce zachrániti kresťanskou civiiisaci, nelze dQvoliti,
aby s ním spolupracoval. Pius XI.

dyž v červnu minulého roku anglieká a americká
vojska obsadila Řím, vtáhl do Věčného města po

boku obou viditelných západních spojenců i jejich třetí
partner, v Itálii tehdy ještě neviditelný, Sověty, jejichž
jménem začal do italských poměrů zasahovat! záhy vel
ini směrodatný moskevský zástupce ve výboru pro stře-
idomořské otázky Vyšinskij, později Novikov. Tím vznik
la nová situace nejen pro italský národ a Bonomiho stát,
ale i pro Vatikán, který se náhle nikoli sice územně, ale
politicky dostal do sousedství se sovětským mocenským
imperialismem. Ten se uplatňoval od počátku na půdě
Italie prostředky, známými i z jiných zemí, především
obnovou a podporou italské komunistické strany v čele

Togliatim, vyškoleným svému úkolu v Moskvě, a za
ložením komunistického tisku, jemuž určena úloha pod
kopávali záměrně posice tradičně protikomunistických
nebo komunismu nedůvěřujících italských národních sil
a institucí. Za takovou pokládá Moskva i Vatikán: s
Ohledem na mezinárodní postavení katolické církve a
Květový radius vatikánské politiky chovala se Moskva

první chvíli vyčkávavě, doufajíc, že Svatá stolice sa
ma bude hledat kontakt se Sovětským svazem tomu
cíli, aby byl navázán vzájemný diplomatický styk. Když
se tak nestalo, dala Moskva povel ke kampani italské
ho komunistického tisku, jež měla bezpochyby příměti
Vatikán povolnosti. Toto tažení navazovalo na starší
projev Stalinova patriarchy Sergěje z dubna 1944, který
velmi ostře a nevybraně napadl papežský primát a au
toritu Říma nad křesťanským světem. Italští komunisté
dali docela zřejmě najevo, že se jejich »očišťovací« pro
tifašistická akce nehodlá zastavili ani před zdmi Vati
kánu, jež pomalovali proticírkevními hesly: věci došly
tak daleko, že naštvaní římští komunisté přepadli cír
kevní průvod a insultovali církevního hodnostáře. Ten
to zajímavý způsob diplomatických námluv nepřinesl
Však ovoce, jež v Kremlu očekávali: vatikánský list
»Osservatore Romano« zaujal naopak rozhodnou posici
jobrannou. Pak proskočila denním tiskem zpráva, že pre
sident Roosevelt, jenž se s nynějším papežem seznámil
ještě jako se státním sekretářem vatikánským Evženem
Paeellim za jeho pobytu v USA, pohne Vatikán vý
měně diplomatických zástupců se Sověty. Když ani toto
Zprostředkování nevedlo úspěchu, rozhodl se Kreml
*—zatím co novinářská bitva pokračovala — ke gene-
Jrálnímu útoku, čekaje jen na vhodnou příležitost.

Ta se dostavila o vánocích. Jako každý rok i loni
promluvil papež o Štědrém dni poselství do rozhlasu a
jeho projev vzbudil u Sovětů takovou nelibost, že naň
moskevská »Pravda«, ústřední list komunistické strany,
(dvakrát reagovala velmi rozhořčeně, přesto, že se pape
žova řeč ani slovem nezmiňovala o komunismu nebo
sovětském státě, zabývajíc se výhradně demokracií. Ni
koho, kdo jen trochu solidněji zná stanovisko katolické
církve ke všem současně ve světě převládajícím politic-
ko-myšlenkovým proudům a formám státního zřízení,
nemůže překvapiti kritický postoj papežův v těchto
věcech, protože nelze dnes na celém světě najiti stát,
jenž by plně odpovídal názorům a přáním hlavy kato
lické církve, snad jedině kromě Portugalska. V Ríši na
příklad se neočekává, že se Pius XJI. prohlásí pro na
cionálni socialismus a přece je poměr německého tisku

němu i Vatikánu svrchovaně korektní. V papežově
vánočním projevu jsou věty, jimiž se i západní demo
kracie mohou vším právem cititi dotčeny a přece není
zpráv, že by tamější veřejné mínění proto papeže na
padalo. Jenom Moskva vyrazila útokem, dlouho už ne
slýchaným, pokud jde o osobu papežovu, nikterak ne
dbajíc svého nedávno tak náhle nalezeného »kladného
poměru náboženství«. Ozval se opravdu potrefený?

Není náhodou, že se poslední vánoční projev papežův
věnoval demokracii. Ani těžké a utěsněné brány vati
kánské nemohou zabránit, aby sluchu Pia XII. nedo
léhal všechen ten demokratický halas a ohlas všech těch
vzrušených debat, jaká má být vlastně »nová demokra
cie«, již spojenci s Moskvou v čele nařídili v Itálii ob
novit. Papež však vidí i výsledky této »obnovy demo
kracie« kolem sebe a ty ho jistě nemohou nijak nadchnout. Pius XII. je totiž i Italem a rány, jež zasahuje
šířící se demokratický chaos jeho italské vlasti, musejí
se ho citlivě dotknout. A jsou to právě především zku
šenosti, jež italský národ učinil dodnes s »obnovou de
mokracie«, jež inspirovaly papežův projev poutavé
kritice, která tak rozzlobila Sověty. Právem?

Papež o demokracii

Zdravá a pravá demokracie, praví papež, musí se
opírati o lid a nikoli o dav. Lid je souhrn osobností, od- #
povědných na svém organickém místě v národní jedno
tě, z jehož překypující životní plnosti proudí do státu
a jeho orgánů- osvěžující síla, připomínající mu jeho
vlastní odpovědnost a smysl pro obecné blaho. Dav je
však něco beztvárného, anonymního a pasivního (inerte)
a lze jej uvésti v pohyb jen na popud zvenčí. Zmocní-li
se ctižádostivý jednotlivec nebo skupina státu, může
použiti davu i proti opravdovému lidu a jeho zájmům.
A tak je dav »hlavním nepřítelem pravé demokracie
a jejích ideálů svobody a rovnosti«. »Demokratický stát,
vydaný zvůli davu, změní svobodu, mravní závazek
osobnosti v tyranský nárok, uvolňující cestu lidským
pudům a choutkám ke škodě ostatních. Rovnost se zpi
tvoří v mechanickou nivelisaci, jednotvárnost a šedost.
Pocit pravé cti, osobní činnosti, smysl pro tradici, dů
stojnost, zkrátka všecko, co dává životu cenu, ponenáhlu
hyne v rozkladu a nakonec zůstanou jen oběti tohoto
zdánlivého kouzla demokracie na jedné straně, na druhé
pak více méně četní kořistníci, jimž moc peněz nebo
organisace dopomohla nadpráví. Proto je pro demo
kratický stát otázka vedoucích osobností otázkou života
a smrti, zdaru či zmaru, zdraví nebo nemoci: musejí
to býti lidé mravní úrovně, prakticky schopní, duševně
zdatní, pokládající se za zástupce celého národa a nikoli
davu, jehož sobeckým zájmům by obětovali příkazy
dobra obecného. Mají-li pak zásady pravé demokracie
býti rozšířeny i na život mezinárodní, lze tak učiniti jen v
duchu solidarity a suverenity všech národů. Mezinárod
ní solidarita může však jen tehdy vyléčiti svět z ran,
jež mu zasadila tato válka, budou-li jí účastni všichni
národové a nikoli jen ten neb onen. Vylučovati některé
národy z poválečného mezinárodního společenství mělo
by vzápětí ohrožení rychlé obnovy světa z neblahých
mravních, sociálních i politických následků této války. A
papež obrací se s přísnou výtkou proti těm, kdož pod zá
minkou, že stíhají válečné vinníky, chtějí soudit a trestat
v Itálii nejen jednotlivce, 1 i celé společenství, protože
to vyhovuje jejich osobním politickým potřebám.

Odpovědi, jež v řeči velmi nevázané otiskla »Pravda«
31. prosince m. r. a 6. ledna 1945, ukazují, jak hluboce
se Sověty cítily pobouřeny papežovými definicemi a kri
tikami demokracie nebo jak to aspoň předstíraly. Vytkly
mu, že ani slovem neodsoudil všecky formy »fašismu«
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a že žádá, aby poválečná mezinárodní organisace za
chování míru jednala se všemi národy stejně, at jsou
na straw» vítězů nebo poražených. Hlavní svůj úder vede
prý papež proti širokým vrstvám lidovým, jež nazývá
davem, který místo demokracie chce zavěsti tyranii.
A protože některé »reakční« americké listy s tímto úto
kem »Pravdy« nesouhlasily, vrací se témuž thematu
moskevský list ještě jednou, aby svou starou muziku
stvrdil: »Papež,« praví, »je stoupencem demokracie, ale
jen v tom případě, rozumíme-li tím podporu fašistických
režimů.« A iist se nikterak netají tím, že jediná demo
kracie, v níž Sověty mohou nalézti zalíbení, je právě
demokracie davů.

Ironický komentátor této aféry právem by se mohl
zeptat, proč Sověty najednou planou tak posvátným roz
horlením pro demokracii, když přece bolševismus nad
každou demokracií už dávno vyřkl své mene tekel,
odsoudiv ji jako překonaný přežitek měštáckého věku.
Co je konečně komunistické diktatuře v Sovětech po tom,
jaká kde je nebo má býti demokracie? Ale zde ironie
není na místě: podle Lenina je politika methoda, to jest
prostředek ovládnutí veřejné moci komunistickou stra
nou. Ukazují-li dnes Sověty demokracii usměvavější
tvář, pak jen proto, poněvadž doufají, že se diktatuře
komunismu nad národy dostanou nejpohodlněji přes krát
ké a bezradné údobí slabé demokracie, jak v to doufaly
v dobách lidové fronty v Blumově Francii. Ovšem to
muto cíli Moskvy může posloužiti jen »demokracie da
vů«, vybavená oněmi nectnostmi, jež tak přísně kritisuje
Pius XII. Proto se cítí bolševismus slovy papežovými
tak ohrožen: odmítnutím demokracie davů, uvedených
Moskvou v pohytí, Moskvou řízených a Moskvě slouží
cích, podkopává se půda pod nohama sovětského receptu
na bolševisaci Západu. Proto označuje »Pravda« papeže
jako přítele fašismu.

Ale ani tyto motivy útočné akce »Pravdy« nejsou pří
činou poslední. Bolševismus, který se chystá vítězné
mu vpádu na západ, chce si zjednati konečné jasno, ja
kou politiku může sovětský imperialismus, zamlžený a
nesený demokracií davů, od Vatikánu očekávat. Proto
jej chtějí tiskové nájezdy Moskvy vylákat z duchovní
hradby, již stále má církev proti komunismu v encyklice
Pia XI. Divini Redemptoris, zamítající komunismus v
theorii i praxi. Na této encyklice církev trvá a Moskva
tomu hodlá čelit tím, že se zejména ve spojeneckých, ob
sazených a neutrálních zemích snaží agitovati mezi ka
tolíky, předstírajíc a na podiv stavíc upřímnost svého
obratu v protináboženském postoji. Tak tomu je na pří
klad i ve Švýcarsku, kde katolické listy »Courier de
Geneve« a »La Suisse« varovaly, citujíce vatikánský
»Osservatore Romano«, katolíky před společnými akce
mi s komunisty, upozorňujíce je na úskočnost komu
nistického manévru, jenž je láká do různých »levicových
křesťanských hnutí«, aby i oni se stali měkkým nástro
jem demokracie davů prospěchu sovětisace pevniny.
Církev musí se těmito agitačními triky komunistů viděti
napadána ve své nejvlastnější doméně duchovní; nikoli
už jen ve své politické koncepci, ale v nejhlubších zá
kladech svého života. Zde jde už o dva naprosto odlišné
pohledy na člověka a svět a takové protivy nedají se
vyřešiti novinářskými útoky ani zahladiti diplomatic
kými styky. Proto bude na církvi, aby v dohledné době
znovu markantně vyznačilá své stanovisko v zápase me
zi bolševismem a křesťanskou kulturou, od jehož vý
sledku právě pro katolictví na celé zeměkouli tolik zá
visí. A tak blesky^které zahřměly z Moskvy po váno
cích, jsou nepochybně teprve předzvěstí bouře, která se
zde chystá ...

vzpoura
proti sovětům

Vladimír Petrovič V a sil j e v:
Ruské osvobozenecké hnutí

"O ada týdnů již minula od významného státního aktu
jIN, v Praze a od uveřejnění manifestu' Výboru pro
osvobození národů, obývajících Rusko. Je tedy na miste,-
jestliže již teď se pozastavíme u některých závěrů, které
la^učiniti v souvislosti s tímto hnutím, jemuž stojí v čele
ruský generál A. A. Vlasov.

Je docela přirozeně, že hnutí už vzbudilo kolem sebé
V evropské veřejnosti i žhavý enthusiasmus i nevylé
čitelnou skepsi a hlavní zájem se především soustřeďuje
na vyhlídky hnutí, na jeho úspěch a další osud, až se
střetnou ozbrojené síly tohoto hnutí se sovětskou armá
dou. Nemá smysl, abychom se v tuto chvíli zabývali hod
nocením toho, jaký podklad mají naděje a pochybnosti
nadšených stoupenců i hlubokých skeptiků. Konkrétní
výsledek ozbrojeného zápasu ruské osvobozovací armády
s bolševictvím bude určován především přitažlivosti její
ideologie v bolševické armádě a v sovětském zázemí. To
je činitel, který v této chvíli nemůže býti přesně ani
kvantitativně, ani kvalitativně určen.

Již teď však může hnutí v čele s generálem Vlaso-«
vem miti pro celou Evropu sílu spolehlivého důkazu,-
pokud jde alespoň o tři velmi důležité otázky.

1. Otázka, jak skutečně reagují národy bývalého
Ruska na bolševismus, je otázka snad nejsložitější z ce
lého toho komplexu otázek, před které bolševismus po
stavil evropskou myslící veřejnost. Díky osvobozovací
mu hnutí může býti tato otázka naprosto spolehlivě ře
šena. Hnutí totiž representuje myšlenky a city mnoha
milionů bývalých sovětských občanů, nyní přebývajících
za hranicemi, kteří zaujímali v Sovětském svazu nej
rozmanitější společenské postavení a kteří nyní mohou
bez bázlivého pošilhávání na sovětské popraviště nebo
trestanecký tábor otevřeně tyto city a myšlenky proie-
viti a v souhlase s nimi také jednati. Máme všechny dů
vody, abychom věřili, že stejně jako tito lidé myslí
a cítí převážná většina sovětského obyvatelstva.

Právě takovýto dojem má každý, kdo měl možnosť
přijití ve styk nejen s vedením hnutí, ale také s nejšir-
šimi masami těch řadových sovětských lidí, kteří již
nyní z vlastní iniciativy usilují o to, aby se dostali z tá
borů zajatců a dělníků, z německých továren i ústavů,
z řad německé branné moci, Todtovy organisace do ruské
osvobozovací armády. Ti všichni nabízejí svůj život
i krev v oběť na oltáři boje proti bolševictví. Bez jaké
hokoliv donucování z vnějška, bez jakýchkoliv peněžních
sbírek posílají tito lidé v celých tisících po jednotlivci
i hromadně naprosto dobrovolně náčelníkům hnutí své
ubohé úspory a trvají na tom, aby bylo ihned využito

tomuto boji i jejich práce, přesto, že v této době se
tím v mnohém ohledu zhorší jejich hmotné postavení.

Dopisy, které jsou velkým obžalovacírh
spisem

Různé orgány výboru pro osvobození národů Ruska
a redakce časopisu »Volja naroda« (Vůle lidu) dostávají
úhrnem 600 až 700 dopisů denně od bývalých sovětských
občanů (či spíše: poddaných). Vipřevážné své většině jsou
to otřásající lidské dokumenty, napsané krví srdce a
representující každý zvlášť a všechny dohromady obža-
lovací spis proti bolševismu. Zasluhují, aby byly ucho
vány navždy. Jestliže se jednou evropská krásná litera
tura vzmůže tomu, aby vůči bolševismu pronesla* své
vlastní »Žaluji!«, pak i ten nejsilnější talent najde v těch
to dopisech faktický materiál, obrazy a výrazy, které mu
dokáží, jak nedostatečné jsou jeho vlastní umělecké pro
středky, aby vyjádřil, co se snažil bolševismus učiniti
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z lidské osobnosti a jaké síly odporu dovedla tato osob
nost v sobě zachovat.

A zároveň formulují tyto dopisy zřetelně téměř vše
chny způsoby, jimiž bolševismus zvlášť brutálně znásil
ňoval vůli a touhy nejširších lidových mas, drze pod
vedl jejich snahy a naděje, jež národy Ruska spojovaly
s revolucí vůbec a s přechodem státní moci do rukou
bolševiků zvlášť.

Zejména tu vyrůstá hromada dopisů, napsaných sta
rými, dlouholetými dělníky predrevoluční generace. Tyto
dopisy jsou plny hlubokého, promyšleného smutku nad
tím, jak bolševismus zhanobil vznešené zásady a cíleje-
volučního hnutí v Rusku, pro něž tolik statečných a po
ctivých idealistů složilo své hlavy na carském špalku a
u sovětské zdi. Tito dělníci, kteří byli celkem na sluš
ných místech v sovětských továrnách, vědomě neupo
slechli výzvy bolševiků evakuaci r. 1941, ale odešli
zároveň s Němci v r. 1943, a teď pracují v německých
závodech. A celá ta hromada dopisů je přeplněna pal
čivou nenávistí bolševismu, který usurpoval a zne
tvořil vymoženosti ruského revolučního hnutí a zdeptal
skutečné zájmy pracujícího lidu. Jejich pisatelé prosí, aby
přes jejich věk byla jim dána možnost účastnit se v boji
a to se zbraní v ruce. — »Stydíme se za to, več obrátili
bolševici naši dělnickou věc, za kterou jsme se bili proti
carismu,« — tak končí jeden z těchto znamenitých do
pisů.

A stále touž věkovitou a neuhašenou žízní po zemi
a vůli-svobodě lidu jsou přeplněny také prostinké a
drsné dopisy bývalých rolníků, kteří se obracejí zpravid
la osobně na generála Vlasova. Skupina 37 ruských rol
níků z tábora .... mu píše: »Tak jsme společně usou
dili, že nám rolníkům není jiné cesty než s Vlasovém.
Buďtež prokleti, bolševici. Když už prolijeme bratrskou
krev na své zemi, tedy za to, abychom se jednou pro
vždy zbavili bolševických parasitů, tyjících z našeho ze
mědělského života.« — Skupina 26 běloruských rolníků
z tábora ve .... píše: »Správně to bylo řečeno ve
Tvém manifestu, generále, veď nás všechny dohromady
s ruskými, ukrajinskými a ostatními lidmi. Stalinovský
ráj známe. Jen nám pomoz, abychom se do něho se zbra
němi v rukou dostali.«

Je zajímavé, že rolnické dopisy se zároveň snaží věc
ně a s hlediska rolníkova osvětliti ryze praktické otázky
budoucí organisace selského hospodářství v Rusku bez
bolševiků. Jednoduchá, ale podivuhodná svou hloubkou
lidová moudrost prosakuje z každého řádku těchto do
pisů, dokazujících generálovi, že »dokud vláda nebude
svá, vlastní, lidová, dokud se bude rolníkovi těžko dý
chat a dokud lid nebude na své zemi svoboden, — do té
doby celé Rusko bude jako to hovádko hladové a nena
sycené, samo bude v bolestech a pro ostatní národy ne
bezpečím«. A spolu s tím jsou tyto dopisy plny primitiv
ní odevzdanosti, že bude nutno obětovat se, aby lid pak
»začal lehčeji dýchat«. To jsou ony vlastnosti ruského člo
věka a vojáka, před nimiž se skláněla celá ruská krásná
literatura, když popisovala rolnické vojáky armád Su
vorova, Kutuzova, Jermolova a Skobeleva. Nyní úplně
titíž lidé se chystají pokusu, aby v řadách ruské osvo
bozovací armády vážně a v potocích krve zachránili svou
vlast a současně, objektivně i celou Evropu před bolše-
vismem.

Bývalí členové strany a komsomolci v zajateckých
táborech nezadají ostatním svým soukmenovcům. Také
jejich dopisy, někdy velmi vážné a věcné a psané s vě
domím odpovědnosti, vyjadřují snahu po skutečné svo
bodě vůle, myšlení a cítění.

Zcela osobitou skupinu tvoří dopisy raněných a dob
rovolníků ruské osvobozovací armády, kteří se doposud
bifl v řadách říšské branné moci. Svůj poměr bolševie-
tví dokázali vlastní prolitou krví. Tito lidé, ležící v ne
mocnicích, zajímají se o všechny podrobnosti, týkající se
organisace ruské osvobozovací armády a snahou, aby
bylo využito jejich zkušeností.

A konečně jsou tisíce a tisíce lidí, jichž se dokonce
ani nelze dotazovati na jejich poměr bolševismu, ale
pouze na to, zda vůbec jsou nějaké překážky, bránící jim
vstoupiti do řad ruské armády. Dělnice Anja Šmelevová
z tábora , . . . píše: »Jsem člověk věřící. Ale kdyby
mně byla dána otázka, zda si vyberu Boží ráj nebo Rus
ko, osvobozené od bolševiků, pak bych zvolila Rusko.«
Dělnice Mina Kolesniková z tábora .... píše: »Ne
mohu mlčet ani čekat. Vezměte si mou práci, vezměte si
i můj život, je-li toho třeba. Jen mi dejte možnost, abych
se mohla zúčastnit opravdového boje proti bolševismu.«

Význam manifestu, který výbor v Praze ohlásil, je
mezi jiným také v tom, že jeho autorem je v podstatě
tisícihlavé živelné kolektivum dopisovatelů, jako ti, kte
ré jsme výše citovali. Pečlivý rozbor neobyčejně cen
ného a pestrého materiálu, zformulovaného v těchto do
pisech, je v nejtěsnější souvislosti s obsahem manifestu.
Význam této souvislosti jako i všech těch dopisovatelů
je v tom, že representují doslova úlomek sovětského oby
vatelstva se všemi jeho sociálními a národními skupi
nami, kromě Židů. Tito lidé jsou opravdovým živým svě
dectvím toho, jak se národy Sovětského svazu dívají ve
skutečnosti na bolševismus.

Je důležité, že tak často v Evropě diskutovaná otáz
ka,považovaná za »nerozřešitelnou záhadu«, proč vlast
ně řadový sovětský voják bojuje, nikoho z tisíců dopiso
vatelů neuvádí do rozpaků. Ti lidé vědí výtečně, že tako
véto »problémy« mohou se rodit jen z neznalosti sovět
ské skutečnosti. Sovětský voják nebojuje za bolševismus.
Výtečně znají veškeru vratkost podmínek, které umož
nily, že sovětská armáda se dosud nevrhla proti Kremlu.
Protože dokonale znají tyto podmínky, které zajišťují
zároveň i imposantnost na venek i vnitřní slabost bolše
vické diktatury v Sovětském svazu, proto jsou i mimo
chodem řečeno naprosto přesvědčeni o konečném vítěz
ství, á proto Se všichni tito bývalí sovětští občané chystají

smrtelnému boji proti bolševismu v řadách ruské osvo
bozovací armády.

Výstraha pro země evropské

2. Nelze popírati otázku o významu osvobozovacího
hnutí pro evropské veřejné mínění: ukazuje zřejmý a
typický příklad vývoje politického vědomí nej širší li
dové masy, která se ocitla pod vlivem »bolševického po
kušení a svodů«. Cesta této evoluce — od vítání bolše
vismu přes spolupráci v něm až odvrácení se od něho

ochotě boj ovati proti němu — musí býti předmětem
pečlivého studia každého evropského- národa a zejména
toho, jemuž bolševismus hrozí v jeho vlastní zemi, kte
rou si Kreml zvolil jako svou další oběť pro politickou
a vojenskou agressi SSSR. Evropské národy, studující po
litickou zkušenost těch milionů prostých sovětských lidí,
kteří se teď sbíhají pod prapory ruské osvobozenecké
armády, budou miti dokonalou možnost, aby se přesvěd
čily, že protibolševické výsledky této zkušenosti napro
sto nezávisí na specifických ruských podmínkách, ale že
mají bezprostřední praktický význam pro osudy národa
každé země, jež se ocitla v dosahu bolševiků.

Skutečnosti poslední doby, spojené s bolševickou
politikou v zemích, které kapitulovaly, dovolují, abychom
tvrdili, že existuje určitá standardní politika bolševická
přes všechny rozmanité methody a způsoby. Základní li
nie se zachovává za bolševické okupace v letech 1939
až 1940, za t. zv. »generální linie strany« v době nové
hospodářské politiky a. za obou revolucí v roce 1917 v
Rusku.

Z této retrospektivy je před veřejným míněním Ev
ropy dána skutečnost jakési generální linie bolševické
politiky, vedoucí dobytí moci a vhodné v kterékoliv
zemi za jakýchkoliv podmínek. Nebude tedy také pře
hnáno, jestliže tvrdíme, že politi dře vědomí nejširších
mas lidu bude na tuto generální linii v jednotlivých
evropských zemích přes všechny rozdíly národně-his-
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torické, přes rozmanitost bolševických method v celku
reagovali do jistého stupně shodně a že tato reakce se
bude také shodně vyvíjet. Osvobozovací hnutí je nosi
telem a akumulátorem zkušenosti bolševické nadvlády,
která byla nahromaděna za mimořádně rozmanitých
podmínek v dějinně i ethnograficky pestrém konglome
rátu národností, žijících v SSSR. Naděje a touhy těch
to národů, spojované s dobytím moci bolševiky, jejich
rozčarování a omyly — tot jsou etapy stejné křížové
cesty, která čeká také kajsdý evropský národ, jestliže ne
vydrží nápor bolševické ideologie nebo její ozbrojené
moci. Už teď tedy může ruské osvobozenecké hnutí
uvésti do pokladnice světové zkušenosti zápasu proti
bolševictví mimořádně cenný příspěvek ryze uvědomo-
vacího rázu. Ale ještě víc. Hnutí se v podstatě po prvé
v rozsahu skutečně dějinném pokouší sjednotit úsilí
protibolševických sil Evropy s protibolševickými silami
sovětského původu ozbrojenému boji s bolševictvím a

tvořivé práci na vybudování nové Evropy, — nové Ev
ropy, do které se mírově zařadí i východní evropský
prostor, který bolševici záměrně vyloučili z mezinárodní
spolupráce.

R u s o v é j a k o k o n s t r u k t i v n í živel
Nové Evropy

3. Pouze s pomocí ruského osvobozovacího hnutí lze
zřejmě rozřešiti také otázku, jací jsou vlastně ti sovět
ští či východní lidé a zda je lze zařadili nejen jako dy
namický, ale i konstruktivní živel do všeevropské sou
činnosti.

Právě teď, kdy mnoho milionů bývalých sovětských
lidí, žijících nyní v Evropě, má své vlastní dostatečně
autoritativní, vyzrálé a protibolševicky zaměřené poli
tické představitele, vykrystalisovala možnost, aby evrop
ské veřejné mínění jednou provždy přestalo si předsta
vova ti, jak tomu doposud namnoze jest, tyto lidi tak,
že je tím až příšerně porušována skutečnost. Díky osvo
bozovacímu hnutí mohou nyní bývalí sovětští lidé státi
před Evropou zpříma, když shodili' se sebe »duchovní
hadry«, do kterých je násilně bolševici navlekli. A ev
ropská veřejnost, až bude moci navázati přímý kontakt
s těmito lidmi, přesvědčí se na podkladě snahy o společ
ný politický a vojenský cíl, že s hlediska dějinné bu
doucnosti nic vážného východní a západní Evropu ne
dělí. Všechno, co se mohlo vztahovati ke kategorii »ne
smiřitelných rozporů« mezi západní a východní Evro
pou, to vše je plodem bolševismu. Kořeny toho leží v bol
ševické protievropské politice, v tak zvaném »rudém
imperialismu«', který nemá nic společného se skutečným
vztahem národů východoevropského prostoru Evropě.

Zároveň s tím vznikne docela jiné hledisko než do
posud na problém smrtelného nebezpečí, zosobněného
ve »východním člověku«, pro nejvážnější činitele evrop
ské politiky, kultury, morálky, rodiny a všedního ži
vota. A také toto nové hledisko vynikne za pomoci osvo
bozovacího hnutí v průběhu boje proti bolševismu, boje,
který bude veden společně s celou Evropou. Nic jiného
a nic lépe nemůže vnésti definitivní jasno do t. zv. »in
tegrálního nebezpečí« pro Evropu z východu, kromě ži
vého příkladu práce a boje tohoto hnutí. Zcela nutně
se vyjasní, že toto nebezpečí není »z východu«, ale od
bolševismu, a že zmizí zároveň s ním, až učiní místo
dlouhodobé a plodné spolupráci politické i hospodářské
mezi všemi národy evropské pevniny. Ruské osvobozo
vací hnutí už v dnešní etapě svého rozvoje díky moud
rosti a dalekozrakosti německého státního vedení pro
razilo významný otvor do těch překážek, které dosud
brzdily tuto spolupráci.

A v tom je nesporná dějinná zásluha obou stran
vůči národům celé Evropy.

sovětská skutečnost

Rudolf Hudec:

Sověty a liberál

"Oyl by to dlouhý řetěz jmen, kdybychom tu chtěli
) uvésti všechny význačné publicisty, politiky, ná
rodohospodáře a vědecké pracovníky, kteří od listopadu
1917 varovali Evropu před bolševickým nebezpečím.
Mnohdy zanikla jejich výstražná slova ve vřavě stra
nických bojů a malicherných sporů. Po první světové
válce, v době, kdy národy Ruska se zmítaly v křečích
bolševického vražedného experimentování, většina ev
ropských národů zůstávala hluchá a slepá jejich utr
pení. Mezi tak řečenými »vítězi« vládla neupřímnost.
Německo, zdeptané versaillským diktátem, bylo tehdy
bezmocné. Anglie, Francie a Spojené státy nebyly jed
notné v názorech na sovětský režim, neboť každý z nich
měl své postranní plány se Sověty. Ostatní menší státy
se kymácely jako vraky mezi tak řečenou demokracií a
mardochejským socialismem, který slavil v Sovětech
krvavé triumfy. Zlo, které by byla mohla sjednocená Ev
ropa snadno potříti v zárodku, se rozrůstalo do nestvůr-
ných rozměrů. V době, kdy Leninovy Sověty byly jen
obrem na hliněných nohách, Evropa byla roztříštěna v
řadu vzájemně se potírajících mocenských skupin. Deni-
kinovy armády, složené většinou z ruských emigrantů*
byly příliš slabé a jejich hodnota byla problematická.

Zatím co bolševismus pracoval, Evropa vyčkávala.
Zatím co bezpočetné komunistické letáky líčily Sovětský
svaz jako ráj dělníků, demokratičtí žurnalisté čekali a
zapomínali informo va ti masy pracujícího lidu o skuteč
ných poměrech v Sovětech. Ve všech státech evropských
se sice vyskytli vynikající jednotlivci, kteří prohlédli
bolševismus a rozhodli se bojovati proti němu tak, jak
to bylo v zájmu Evropy nutné, avšak věčné ohledy na
demokratické modly zavinily vždy, že byly podniknuty
jen akce pro svou polovičatost nedostatečné. I když čelní
vlastenci různých evropských národů prohlédli nástrahy
bolševismu, většinou jim chyběl plán, jak proti němu
postupovat!, a "jejich bojové nadšení nepřešlo z oblasti
slov do oblasti činů. A ti, kteří plán měli, mnohdy s ním
nemohli v demokratickém prostředí proraziti. Tak na
příklad český politik dr. Kramář odhodlaně hlásal boj
proti bolševismu?- ale zůstal v ménšině. Realisticko-ži-
dovská klika překřičela jeho argumenty planými demo
kratickými frázemi. Postarala se, aby Kramářova va
rovná slova nezapustila kořeny v české národní veřej
nosti.

Teprve dva velcí evropští státníci — Mussolini a
Hitler — dovedli přesvědčili pracující lid svých zemí o
nutnosti boje proti bolševismu. V pravý čas rozpoznali
nebezpečí, jímž hrozí bolševismus a jeho barbarství ev
ropské kultuře. A z tohoto poznání také vyvodili vše
chny důsledky. Zahájili nesmiřitelný boj, který vrcholí
v této válce.

Evropské kulturní národy se spojily, aby zachránily
svět před spáry bolševismu. Můžeme býti hrdi, že žijeme
v době, kdy se uskutečňuje evropské sjednocení, o kte
rém se dříve jen snilo. Sobecký materialismus ustoupil
hrdinským ctnostem. Z bouře války dá Bůh vzejiti, sou
zvuku srdcí. Společné nebezpečí sbratřuje evropské kul
turní národy. Marně usiluje nepřátelská agitace nalhati
světu, že prý bolševismus přechází do mírnějších a měš-
ťáckých téměř forem. Takovým bájím nevěří ani ti lidé,
kten je sin.

Věnujeme tentokráte svou pozornost názorům publi
cisty, jenž nemůže býti podezříván, že by chtěl »sloužit!
nacionálně socialistické propagandě«. Jde o spis známé
ho publicisty Coudenhove-Kalergiho, jednoho
z tvůrců chimérické Panevropské Unie, která nikdy -
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přešla ze sna do života, muže, kterému kdysi svorně li
chotil všechen demokratický tisk a ve kterém četní li
berálové viděli svůj ideál a vzor. Jeho spis »Stalin et
Co.« vyšel ve Vídni v době, kdy nastal soumrak Společ
nosti národů. Ideová náplň toho spisu zůstala dosud ak
tuální, což uznáváme přes to, že jinak nemůžeme souhla-
siti s autorovými představami o obraně evropské kultury
proti bolševismu. Dnešní Evropan si tuto obranu před
stavuje trochu jinak. Naproti tomu autorova lidská i po
litická charakteristika Sovětského svazu je dosud platná.
Coudpnhove-Kalergi tu střízlivě a objektivně vylíčil So
větský svaz jako zem otroků a vězňů. Podal věcnou a
přímou kritiku Stalinova režimu bez diplomatického klič
kování, bez zdvořilůstek, v nichž se rozplývali mnozí pu
blicisté, kteří se báli promluviti proti bolševismu, aby
nebyli považováni za zpátečníky. Řadou konkrétních fakt
dokazuje, že bolševické methody nejen nepřinášejí oby
vatelstvu Sovětského svazu žádných pokroků, ale zna
menají návrat zpátky, hluboko do středověku. Označil
bolševismus za největší nebezpečí Evropy a snažil se
přesvědčit! opatrnické intelektuály, že se Evropa musí
proti tomuto nebezpečí sjednotit.

Drtivá kritika Sovětů

i Coudenhove-Kalergi definuje Sovětský svaz takto:
jrJe to církev, stát a trust zároveň!« Poznamenává, že
fanatismem předčí středověké církve. Sovětské státní
hospodářství disponuje obrovským majetkem. Disponuje
surovinami, výrobním aparátem a obyvatelstvem celé
šestiny světa. Vlastní doly, továrny, silnice, železnice,
banky, obchodní domy, obytné domy, lesy, veškerou pů
du a zdroje energie. A všechna moc je tam v rukou mu
že, jehož titul zní: generální tajemník komunistické stra-'
rty. Je to Josef Stalin, který vládne trojnásobným pan
stvím nad srdci, rukama a kapsami milionů sovětských
obyvatel, jsa zároveň papežem fanatické komunistrcké
církve i generálním ředitelem sovětských trustů. Autor
zdůrazňuje, že své moci bezohledně využívá zotročení
sovětských obyvatel. Jak falešně vyznívají proti těmto
Střízlivým slovům tklivé úvahy, jež pronášejí a píší salonní komunisté o svobodě v Sovětech! V zrcadle tohoto
demokraticky orientovaného publicisty se Sověty j evi
jako oblast neuvěřitelné duchovní nesvobody. Přes vše
chna propagační hesla o svobodě a pokroku jsou So
věty jakýmsi církevním státem, který je veskrze proniknut fanatickým náboženstvím komunismu, což je kon
fese bez Boha, náboženství, které hlásá^evangelium nenávisti místo křesťanského evangelia lásky bližnímu.
;Nebude nevhodné citovat část Coudenhovových vývodů
doslovně: j

»Komunismus ie náboženstvím ve formě nolitické strany.Tretí internacionála ie světovou církví. Má i svou bibli —starý zákon pochází od Marxe, nový zákon od Lenina. Má svépapeže, své kardinály, faráře, theology, koncily, své inkvi-
Eiční soudy proti kacířům, svá dogmata a ceremonie, misio
náře a mučedníky, svů.i kult. své symboly — a svou organi-
saci. Má svou vlastni ethiku. iež velí pro novou víru nejentrpěti. ale také bolest působiti. neien umírati. ale také zabí-
jeti. Všechny prostředky vedou iedinému cíli: podrobit!
celý svět bolševickému fanatismu. Má své světové nazírání
—-materialismus. Proto potírá ostatní církve iako svou kon
kurenci . . . Ustavní výstavba sovětské federace lest jen fasá
dou. Basi tohoto hierarchického státu tvoří všechno pracující
obyvatelstvo SSSR. Nad dělnickými třídami vládne iako pri
vilegovaná kasta malá menšina: komunistická strana. A nad
kastou panuje jako oligarchie předsednictvo strany, nad nímž
jako diktátor vládne Stalin. Tento systém není budován napohyblivé půdě veřejného mínění a svobodné volby, nýbrž
na terorisování duševního života a na policii..

Coudenhove nenechává čtenáře na pochybnostech o
Sovětském hospodářství, jež popisuje takto:

»Sovětské hospodářství jest bezprostředně ovládáno sovětským^ státem. Zatím co se v západních zemích ponechává
hospodářství soukromému podnikání a akciovým společno
stem volnému provozu, sovětská Unie hospodaří ve vlastní
režii. Sověty jsou iako gigantická akciová společnost, kde
předsednictvo strany jest jako dozorčí rada. sovětská vláda

jako ředitelství a Stalin jako generální ředitel... Pracující
lidé jsou vydáni státu na milost a nemilost. Stát může dik-
tovati pracujícím nejen výši mzdy. ale také způsob bydlení,
výživy a ošacení. Odvislost dělníků od chlebodárců ie tam
větší než odvislost někdejších nevolníků od panstva. Posta
vení státu iako jediného chlebodárce velkého stylu proti zo
tročenému a bezmocnému zaměstnanci využívá státní moc
v neuvěřitelné míře ...«

Coudenhove netají hrozné důsledky, jež vyplývají z
neutěšené situace pracujících vrstev SSSR. Zdůrazňuje,'
že toto zotročení duchovního, politického i hospodářské
ho dění nemá obdoby v žádnénřz moderních států.

Nemilosrdné světlo vrhl Coudenhove na bolševickou
vládní soustavu, kterou aforisticky charakterisuje:

»Za Lenina byl bolševismus obávanou propagandou, za
Stalina se stal obávanou mocí! Malá skupina lidí uchvátila
dědictví velkoknížat a Stalin se zmocnil dědictví po carovi.
Tito lidé nevládnou z boží milosti, nýbrž ve jménu prole^
tariátu. Každý však ví. že ruský proletariát nemá žádné
možnosti vyměniti nebo svrhnouti tuto oligarchii. Stalina
by mohla svrhnouti jen palácová revoluce iako svrhla řadu
jeho korunovaných předchůdců. Jeho moc nespočívá na jeho
popularitě, nýbrž na jeho policii... V sovětském státě se
neopírá státní moc o veřejné mínění, nýbrž o policii.. . Te
ror je proto nepostradatelnou součástí bolševického systému.
Atmosféra strachu je v Sovětech motorem a bičem vývoje.
Instrumentem bolševického teroru ie politická policie. Je to
dědička carské policie, ale svou předchůdkyni daleko před
čila. Tak získává bolševický stát na bezpečnosti tím .větší
měrou, čím více jeho občané na bezpečnosti ztrácejí. •.«

V dalších kapitolách připomíná Coudenhove, že Sta
linova říše není jen policejním státem, ale zevně i uvnitř
státem imperialistickým. Na tom ničeho nemění vábné
fráze bolševické agitace proti imperialismu jiných států.
Sovětský imperialismus prostě používá třetí internacio
nály asi tak, jako carismus používal panslavismu. V Asii
si bolševici hrají na osvoboditele utlačených Asiatů od
jha evropských utlačovatelů, v evropských zemích zas
ochotně slibovali proletariátu osvobození od kapitalis
tických vykořisťovatelů. Ve Stalinově politice není mož
no sledovati kontrast mezi slibovaným »osvobozováním«
a faktickým zotročováním.

Citovaný spis podrobil důkladné kritice bolševické
pětileté plány, o nichž praví:

»Stalinismus chtěl za pět let za pomoci kapitalistických
metod vybudovali to, co komunistický experiment za deset
let zničil a zanedbal. Jejich provedení ie pouze důkazem, že
kapitalismus funguje i bez kapitalistů. Nepodal však důkazů,
že by fungoval lépe. Komunisté celého světa a jejich sou-
putovníci viděli v pětiletém plánu vítězství komunismu nad
kapitalismem, ale ve skutečnosti znamenal tento kapitulaci
proletariátu před státním kapitalismem.«

Tragikomicky působí konstatování, že zatím co oby
čejné státní systémy jsou závislé na veřejném mínění,
sovětský režim je nezávislý na spokojenosti a souhlasu
lidových’mas: »Jestliže je sytá rudá armáda a policie,
může ostatní obyvatelstvo hladověti, aniž by tím byl re
žim ohrožen, kdežto v jiných státech by obdobná bída
vedla ke — komunistickým revoltám.«

V několika zhuštěných úvahách podává Coudenho
ve-Kalergi nástin dávných útočných bolševických plánů,
namířených především proti Evropě, a resumuje:

»Na místo feudálního carismu nastoupil carismus marxi
stický. M’sto požitkářů a slabochů vládnou tam násilníci a
fanatikovi.«

Po takovém vylíčení skutečných poměrů v SSSR
vyznívá docela ironicky otázka, co učinil komunismus
pro rovnost a blahobyt obyvatelstva. Odpověď vyznívá
chmurně:

»Stalinismus nahradil kapitalistickou nerovnost nerovno
stí bolševickou. Komunistický pokus, rozdělením národního
majetku odstraniti chudobu, se nepodařil. Jediný výsledek
je ten. že vyvlastněním majetku bylo odstraněno bohatství 1
a chudoba se stala všeobecnou .. . Ruský životní standard je
hluboko pod evropským. V Německu nezaměstnaný má větší
příiem než zaměstnaný dělník v Sovětech . . .«

Obraz sovětské justice kreslí Coudenhove pesimis
ticky:

»Masové popravy nevinných svět už nijak nepřekvapují.
Svět si už odvykl, žádati na sovětské justici stejnou spra
vedlnost, jakou žádá od soudců na západě. Teror je hlavni



Přítomnosti

součástí bolševickéhosystému a nelze iei zaměňovali se su
rovostmi revoluční doby. Pro Evropu by na příklad jen za
vedení GPU znamenalo pád zpět do časů inkvisice, krok
zpátky o celá století, návrat barbarství.«
Labyrint papírových frází o bolševické svobodě se

kácí Leninovým výrokem: »Svoboda je měšťácký před
sudek«. Coudenhove dokazuje opět a opět, že ideálem
bolševismu není svoboda, ale pyramida odvislostí, na je
jímž vrcholu stojí diktátor. Bez opatrnických oklik uvádí
jedna ze závěrečných kapitol tuto stupnici: »Bolševis-
mus přináší novou nerovnost, stupňuje bídu, boří bez
pečnost — bolševismus vraždí svobodu.«

Slabošské a směšné návrhy na obranu
Evropy před bolševism.em

Až potud můžeme vývody Coudenhova-Kalergiho o
bolševismu považovat! za správné, byť neúplně. Couden
hove totiž ve své kritice bolševismu pomíjí mlčením úlo
hu, jakou hrají v- Sovětech Židé, kteří opanovali stra-
ňický aparát i byrokracii. Zapomíná, že vlastním původ
cem bolševické ideologie je Žid Mardochej Marx, hlasa
tel evangelia nenávisti, jehož úkolem bylo rozleptati sou
držnost evropských národů. Slovo Žid se v celém jeho
spisu nevyskytuje ani jedénkráte. Nutno však uvážiti, že
v době před touto válkou : nebyly plány světového Ži
dovstva tak jasně zřejmé jako dnes, kdy Židé odhazují
masku.

Probíraje problémy hospodářské obrany evrop
ských zemí proti bolševismu, navrhuje, aby byla usta
vena »evropská hospodářská rada«, která by se skládala
z vedoucích evropského hospodářství, ze zástupců odbo
rových organisací a vlád. Ükolem této rady mělo býti
usměrnění hospodářského vývoje v Evropě hospodář
skému společenství, odbourání celních přehrad. Zde
ovšem zapomněl, že v evropském kapitalistickém světě
měli před touto válkou hlavní slovo Židé podobně jako
v Sovětech, a že by tudíž měli i hlavní slovo v jím na
vrhované hospodářské radě.

Obdobná mezera se vyskytuje v závěrečném návrhu
na vytvoření »Evropské obranné rady«, jež by se sklá
dala ze šéfů generálních štábů evropských států. Tato
rada by měla v případě války voliti svého vedoucího,
který by převzal velení nad evropskými armádami. To
vše by v praxi znamenalo nějakou obměnu svazu náro
dů, v němž by byla měla hlavní slovo Anglie. Coudenho
ve chtěl proti spolku sovětských republik postaviti Svaz
evropských států, proti bolševickým trustům evropskou
celní Unii, proti rudé armádě evropskou spolkovou armá
du. Netřeba podotýkati, že toto řešení bylo se zřetelem

imperialistickým plánům Anglie a Francie neprovedi
telné.

Z událostí této války jsme se všichni poučili, že bol
ševickému nebezpečí může úspěšně čeliti jedině Evropa
sjednocená na základech německého nacionálního socia
lismu. Postaví proti bolševickému fanatismu svou ne
ochvějnou víru, proti bolševickému teroru pevnou ká
zeň, proti hmotné přesile hrdinství. Jen nacionalismus a
socialismus činu, sloučený v evropské jednotě, může zdo
lali nápor bolševických barbarů. Dnešní válka je boj
za svobodu, právo a spravedlnost proti ozbrojené bru
talitě východu. Sjednocená Evropa nemůže podlehnouti,
nebot bojuje ve prospěch celého lidstva. Vítězství bolše
viků by bylo ranou zasazenou do svědomí světa. Bůh
tomu nedopustí. Evropa vyjde z posledních osudových
zkoušek zmohutnělá, ba omlazená. A tak se blíží den, kdy
Stalinův pokus o zotročení Evropy skončí — jaká ironie
— osvobozením celé Evropy.

fejeton
elc:

Slabí v lidské společnosti

»Když srovnáme Evroou s námi. oak ie oříliá sytá,
příliš dobře obuta a oblečena. Evropa potřebuje přede
vším knutu, za druhé trochu hladu a zimy. Jen potom se
dostanou mozky evropských lidí do pořádku. Je nutne
pustit žilou Evropě, této staré politické prostitutce, ab*

„ jednou provždy uklidnila.«
Alexej Tolstoi ve sborníku »Nyní a na věkyafc

vydaném r. 1943v Moskvě.

T T (tvoře takto o Evropě známý bolševický spisovatel
-LJ. plete si kabát s knoflíkem. Evropa je zdravé těle*
so, pokud jde o široké vrstvy jejích národů a po*
kud jde o národy velikou nacionálně-socialistickou re*
volaci převychované. Pouze v oněch evropských kru*
zieh, z nichž i Alexej Tolstoj vzešel, je leccos smutného
a zaneřáděného, v intelektuálštině, jež se povýšila nad,
národ a pokouší se svět přesvědčit, že tento s ní stojí <1
padá. I

Není odpornějšího zjevu než třesouóí se egoista, je*
hož nadání zplihlo, poněvadž se zdánlivé ocitl v táboře^
kterému prý hrozí porážka. Tomuto tvoru nejde o to,
zda volil stranu pravdy proti straně lži, nýbrž o to, ža
se zmýlil v zhodnocení vítěze a své nadání investoval po
obchodnická pochybně.

Když německé armády dosáhly Volhy a zatkly říš*
skou vlajku na Elbrusu, nebylo s lidmi jeho druhtt

vydržení, jak halasili a Říší se zapřísahávali. Jestliže
člověk jim dost rozjařené nepřitakával, mžourali pode*
zřívavě po vás a mohl jste na to vzít jed, že vás za nej*
bližším rohem prohlásí za individuum podezřelé, na
které 'by si měla vlastně říšská místa trochu posvítit.

Začalo to před dvěma lety Stalingradem. Tu a taní
Syepak ozvali se svými »ale« a krok co by minul krotí
šourali se od té doby kradmo z říšského výsluní. Ve
všech povoláních jsme je znali a společnou chybou trpě-
li — byli inteligenti. Popudlivý čtenář nyní prohlásí^
že jsem opět svého koníčka jako nenapravitelný. Mu
sím říci — žel Bohu.

Před dvěma a kouskem let byl tu muž X * duchent.
břitvy ostřejším, který řádně rozebíral bolševickou ne*
řest a Benešovu potměšilost. Od té doby mnoho se tut
něm změnilo, ač léta jej příliš netíží. Dnes se věnuje
přibledlým selankám, jako kdyby ani války nebylo. C<t
chvíli trneme v obavách, že nám začne psát něco po*
dobného, jako: »Měl jsem psa a kočku«, nebo »Zahrad*
níkův rok«. Není sám. Vedle pana X je tu pan Y a také,

pan Z.
U všech těchto Velikánů Velikánovičů čteme z je*

jich vzdechů, pokaleného pohledu a unaveného krolcuf
»Vsadil jsem na chromého koně. Jak z toho ven?« Vi
Dostojevském klekl takový uhrýzaný kajícník dopro*
střed náměstí a vyznal svou chybu před lidem božím*
Ale to náš politický Armička neudělá. On stále doufá,
iíe si to nějak těch, po kterých házel kamením, -
bylinci, už nějak vyžehlí. I padákového agenta by vzal

na byt, kdyby zase na to nebyl ten trest smrti. Protei
nezbývá než se spokojit takovým nějakým šestákovými
projevem odboje, na který se mnoho nedoplácí.

Známe je. Litu jeme je a necháváme je dále trnout*
Víme také dobře, že ve chvíli, až se na frontách sovět*
ský útočník přeškolí na ustupujícího, tito páni povy*
skočí, budou čilí jako křepeličky. Opět zatřpytí jejich
říšské uvědomění. S naší strany ovšem budeme litovat,
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Kdo nás neznal v nouzi, toho nepotřebujeme za příte
le, když se nám už daří dobře. Tato individua jsou je
ště příliš propadlá demokratickým politickým pověrám.
ÍAno, ano. Byly doby, kdy během pěti let obratný ka
riérista vyměnil pět politických strati. Žádná se ne
mstila, když jste'si s jinou začal. Politické strany nebyly
lženy. To byly obchodní domy, živnosti. Šel-li jste ji
nému krejčímu, opuštěný krejčí nečekal na vás za ke
řem, aby vám vrazil nůž mezi lopatky. Nejvýš žaloval,
když jste mu zůstal dlužen.

Něco jiného je za revoluce. Za revoluce a za boje na
Sivot a smrt platí jiný zákon kamarádství ve víře a po
stoji. Také na druhé straně se změnili. Převzali tam plně
Zásady bolševického .»usměrňování« společnosti, pravidla
^čistky« a židovské msty. Vzpomeňme jen osudů probu
zených svědomí, jako byli ve Francii Darlan, Pucheu,
Flandin, Peyrouton, generál Nogués, guvernéři Chatel
fi Boisson. Tyto dny jsme čtli, že v Paříži byl smrti
odsouzen nadaný novinář,' kdysi vydavatel listu s proti-
Ězdovským nátěrem Robert Brasillach. Tento muž ne
obrátil na čtyráku teprve před několika měsíci, nýbrž
opatrně už po pádu Stalingradu. Přestal vydávat svůj
list a stáhl se někam na venkov do Zapadákova, kde
ipilně pracoval na bytelném alibi. Nic mu to nebylo
plátno. Lid má pro slabost porozumění a opovržení, ale
dav touží po krvi, jakmile se utrhl se řetězu. Zná-
tne podivný osud francouzského generála Girauda, kte
rý prchl z německého zajetí, organisoval odboj proti
Pétainovi ve Francouzské severní Africe, kde však na
konec sotva ušel zatčení. Z »osvobozené« Francie se ny
ní tiše přesunul do Švýcarska, poněvadž nemohl dosta
tečně přijít bolševismu na chuť. Tyto dny jsme také
četli, že v Římě byl patnácti létům káznice odsouzen
italský generál Roatta, hlavní spolupracovník Badoglia

zradě spojenecké Říše. V Itálii se volá dokonce po
^odsouzení Badoglia za to, že spolupracoval po léta
s Mussolinim, Že týž Badoglio vydal Anglo-Američanům
Itálii, že klamal svým slovem německé spojence a že
ÍAnglo-Američanům zradil všechna jemu známá válečná
tajemství Osy, to mu nic nepomůže. Jestli ještě dnes
Badoglia chrání Anglo-Američané, není jisté, co bude
zítra, neopustí-li zatím Itálii.

Tato válka není žádnou válkou podle starých zvyk
lostí, to je zápas dvou světů a dvou dob. V této vál-
ce se neberou političtí zajatci a každé ka-
[jicnict ví se odmítá. Našeho pana Armičku bych
prosil, aby uvážil, že ve Francii a v Itálii černý dav, zá
štím do ruda zpitý, má v nejhorším případě slovo před
poslední, poněvadž poslední slovo si ponechá
vají okupanti Anglo-Američané. Něco jiného je však,
když to »osvobozeni« dotírá z východu. Kam vpadne,
tam má poslední slovo dav, neznající smi
lováni ani s ženami a dětmi, jak se dnes v Řecku pře
svědčili i zástupci britské strany práce, kteří doma
(Jhurchillovi vytýkali nesprávnosti v řecké politice. Pře
svědčily je o tom hromadné hroby obětí bolševické or-ganisace ELAS, která tvrdí, že chce nastolit demokracii.

Ve Francii a v Itálii, kde dav má slovo předposled
ní, byly za uplynulého půl roku odpravený soudně i bez
soudu desetitisíce osob, kterým se kladla za vinu »spolupráce s Nemci«. Další desetitisíce čekají na zatčení aodsouzení. Toto pronásledování bude trvat ještě léta,
nepodaří-li se Říši Evropu osvobodit.

^
A jak to bude, pane Armičko, nás, kdyby sem při

šli bolševici? Každý, kdo si jen nepatrně smočil a jen
jedno dobre slovo o Říši upustil nebo německy proho
vořil, ten bude postaven bez milosti ke zdi. Když ne

dnes, tedy zítra, když ne zítra, tedy až bude ve vězeních
•NKVD místo a nž si hrobaři trochu odpočinou. S od
pravením člověka je totiž vždy spojena určitá námaha.
Ostatně — co se vleče, neuteče.

Pan Armička může dnes Benešovi paty líbat a před
obrazem Stalina dělat každou půlhodinu stojku, nic mu
to nepomůže ve chvíli, kdy tu zazní internacionála. Za
jde trapně. Zajde nedůstojně. Zajde uboze, jak si za
sloužil. Statečný umírá jen jednou. Zbabělec zmírá ti
síckrát, než mu je uštědřena poslední rána z milosti.

problém Evropy

Emanuel V a j t au er:
Jaká Evropa není

(Evropa v zrcadle civilisace čínské.)

Taká je evropská civilisace a čím se liší od ostatních
J způsobů života? Nikdy se nedrala tato otázka nalé
havěji na hladinu myšlení než právě nyní, kdy Etřřopu
ohrožuje jednak kolonisátorský Západ, který by nejra
ději z jejích obyvatel nadělal své bílé černochy, jednak
bolševický Východ, pro nějž každý Evropan je potenciel-
ní bílý kontrarevolucionář, z něhož je nutno udělat myš
lenkového robota. Ve dvou předchozích článcích jsme
ukázali na rozdíl pravého Evropana ve srovnání s oby
vatelem evropského předpolí, kterým po staletí bylo ,Rusko, a jednak ve srovnání s kolonisačním zámořím, kte
rým pro Evropu až do neflávna byla Amerika. Dnes si
ujasněme rozdíl mezi civilisací evropskou a jejím zdán
livým protinožcem, Čínou.

Po první světové válce řada evropských myslitelů,
deprimovaná nicotným výsledkem obrovské krvavé láz
ně, zahleděla se na onu obrovskou nádrž lidstva, kterou
je povodí žlutých řek a kde se žilo po několik století v
občanském klidu bez válek a revolucí. Ještě v době třes
ku zbraní zazněla do Evropy podivuhodná výzva čínské
ho učence, Ku Hung Minga, jenž nabádal Evropany, až
si uvědomí neplodnost válek, aby nevolali za svého spa
sitele ani dav z podzemí ani kněze, ale »pravého Číňa
na s jeho náboženstvím dobrého občana a s jeho zkuše
ností, ověřenou 2500 lety, že je možno žít bez kněží, vo
jáků a policistů«. Nejeden evropský myslitel opravdu po
válce se jal spatřovat v čínské civilisaci nabádavý vzor
(Bertrand Russel, Hart, Natorp, Eucken atd.) Paul Garin
dokonce přeložil starší knihu dobrého znalce Číny Eu
gena Simona »La čité chinoise« pod názvem: »Ráj práce
— cesta do německé budoucnosti«, což mluví za svazky.

Je však opravdu cosi závratného v tom, můžeme-li
se dívat na život národa do hloubky čtyřiceti staletí,
vidět ho po celou tu dobu sedět na selské líše a pozná
vat nakonec, že jediný, kdo přetrvá vichry a proměny
věků je sedlák. Čas je tu velkým sítem, jímž propadá
vše, co není naprosto nezbytné životu národa. Byly v
Číně státy vojenské, feudální, státy velkostatkářské, stá
ty obchodní, státy kapitalistické, státy s kapitalismem
státním, byl tu i experiment státu komunistického ve
středověku, a co nakonec zůstalo? Stát se středním a
malým rolníkem! Malý a střední rolník se ukázal hod
notou s nejsilnějšími kořeny. A při tom tento malý a
střední statek prodělal velký vývoj od hospodářství
mrhajícího s půdou až formě hospodářství téměř za
hradnického. Oralo se kdysi voly a těžkým pluhem,
»drásajícím zemi«; byl nahrazen nářadím lehkým, ruč
ním, bez potahu. Tak jako v této válce se učime, že
zkrmování dobytka vyžaduje obživě obyvatel mnohem ®
větší plochu země než výživa obyvatel přímo plodina
mi, čínské zemědělství už před staletími přišlo této zku
šenosti a zůstalo u plodin na úkor dobytka (pěstují se
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jen vepři a drůbež.) A jako za války a obchodních krisí
se učí národy, že největším zabezpečením národa je, když
nepěstuje monokultury, nýbrž pokud možno všechny
hlavní plodiny, jichž je mu třeba výživě, čínský sed
lák už od pradávna se snaží být především ve výživě
docela soběstačný. Dopomáhá mu tomu ovšem jedineč
né klima, jež mu umožňuje až osm žní různých plodin
po sobě do roka. Číňan je dokonce ještě v tom stadiu,
kdy z pole svého se nejen živí, ale šatí a bydlí. Má ovšem
zase jedinečnou pomoc přírody v tom, že může pěsto
vat bource hedvábného a že hlavní jeho surovina ke
stavbě truhlařině nezraje jako u nás strom až za
jeden lidský věk, nýbrž Číňanovi roste bambus tak rych
le jako u nás obilí. A tak čínský sedlák dosáhl zázraku
(spolu s korejským a japonským), že na orné ploše, men
ší, než je orná plocha Spojených států, vyživí a naplno
zabezpečí 500 milionů obyvatel, zatím co americký far
mář jen 120 milionů.

V tom, jak čínský sedlák má na mysli jen, co je uži
tečné a schopné vyživit ten největší počet členů rodiny
a v tom, jak americký sedlák myslí jen na to, co na trhu
najde odbytiště, je mezi nimi velká podobnost. S tím roz
dílem, že americký sedlák se zdá být teprve na prvním
stupni vývoje účelnosti, kdežto čínský došel už stupně
nejzazšího. Ovšem jeden pracuje pro peněžní trh, druhý
pro přímou spotřebu své rodiny. Mezi Amerikou a Čínou
je ostatně podobností víc. Jako je Amerika zabezpečena
před smrtelným nebezpečím se strany nepřátel oběma
oceány a slabými sousedy (Kanada a Mexiko), tak i čín
ský kolos byl před západem chráněn pouštěmi a nepře-
kročitelnými velehprami a na východě měl mořské ne
dozírno, v němž nebylo skrytých nepřátel. Jen ze severu
hrozily vpády kočovníků, které jednak zadržovala »čín
ská zeď«, ale když pronikli, pak nakonec vždy se utopili
v lidském moři čínského venkova. A když se dokonce
vládce nad kočovníky stal i císařem, čínským, pak ne
bylo vůbec nebezpečí. Tento nedostatek vojenského
ohrožení v Číně stejně jako v Americe vedl ke stejnému
zjevu. Především civilní vládě, která nemusila být
vojensky silná, nýbrž mohla myslit jen na hlavní výrobu
země — rolnictví. Ideálem vlády mohla proto zůstat
snaha, nezatěžovat zemi žádným vojskem ani příliš vel
kou byrokracií, nýbrž ponechat hospodářským silám vol
nou cestu, a zasahovat jen v krajní nouzi jako činitel
sociální pomoci (vládní sýpky, přesídlení z postižených
krajů etc.). Čínský císař, zprvu despota, stal se nakonec
jen symbolem jednoty země; vojáků téměř nebylo a by
rokracie se skládala jen z přechodné výpomoci vzdě-
lanců. Tato zvláštnost Číny, vláda vzdělanců, bylo něco,
co' nejvíce překvapovalo Evropany. Číně nevládli ani
kněží, ani feudálové, ani policisté. Od té doby, co v Ev
ropě vzniklo křesťanství, v Číně se upevnil stav vzdělan
ců, který se dostával vládním funkcím a úřadům je
dině na základě jakéhosi doktorátu — zkoušek ze sta
rých čínských mudrců. Francouzi první v Evropě se prý
zhlédli na tomto ideálu, až ovšem jejich republika se
nakonec stala »republikou advokátů«.

Údiv budilo to, že při veškerém bezvládí, které tak
to ponechávalo milionové masy lidu bez vedení, ná
rod zachoval svou mravnost a vnitřní řád. Někteří ev
ropští theoretikové z toho usuzují, že právě na Číně je
dokázáno, jak liberalistický princip je zdravý a někteří
dokonce z této zkušenosti pějí slávu anarchie, bezvládí,
jako konečného stadia lidstva: Jiný výklad ukazuje
tomu, že celý základ čínského myšlení je naprosto roz
dílný od evropského. Číňan prý vychází od základního
pojetí, že člověk je v jádře dobrý, kdežto Evropan vy
chází z přesvědčení, že člověk je v jádře zlý a proto
nemůže zůstat bez silné vlády. Neučí křesťanství, že zá
klad člověka od prvopočátku je poskvrněn smrtelným
hříchem, kterého se dopustili prarodiče v ráji?

Tento výklad ovšem neobstojí. Skutečným základem
čínského řádu je něco pevnějšího. Je to čínská rodina.
Ta se značně liší od rodiny naší. Do čínské rodiny se
čítají synové, vnuci a jejich děti; často až čtyři pokolení

žijí pohromadě. Je to spíše rod než rodina, Členové ro
diny mají společnou pokladnu. Guvernér provincie stej
ně jako jeho bratr kuli odevzdávají svůj příjem této
velké rodině a žijí jen z kapesného, jež jim »matka« po
nechá. Z peněz rodiny jsou placeni učitelé, vydržován
třeba student v cizině, živen člen rodu, který se ocitl v
nezaměstnanosti, platí se daně tomu, koho postihla při
hospodaření katastrofa, z peněz rodiny žije spokojeným
stářím člen, který je už práce neschopen. Dvakrát za
měsíc sejde se tato velká rodina v rodinném sálu, kde
se vzpomíná nejprve předků za zpěvu hymen, pak se čte
rodinná kniha. Ta má dva díly. V jednom jsou zanesena
data narození všech členů, jejich sňatků a jejich úmrtí,
v druhém jsou vypsány životy a osudy každého zemře
lého předka. Při každé schůzce se čte život jednoho před
ka rodiny, jako u nás v kostele životy svátých, až se vy
střídají životy všech. Rodinná kniha je v Číně jediný
osobní registr a její záznamy mají úřední platnost jako
u nás farní matriky. Potom se projednávají záležitosti
rodiny, trestají provinilci a může být dokonce vynesen
i rozsudek smrti. •

Co v Číně rodina, to v Evropě národ
i

Rodina je onen obdivuhodný základ všeho čínského
pořádku. Má funkce, které u nás, ve světě »rodin ma
lých«, sestávajících jen z rodičů a nedospělých dětí, při
náleží celému národu - s,t á t u. Tato velká rodina čín
ská je bankou, úvěrním ústavem svých členů, je jejich
sociální pojišťovnou, je jejich invalidní a starobní pensi,
je jejich farou, soudem a je i jejich poslední nadějí. Ne
boť rodina je i náboženskou jistotou. Číňané věří, že
umírající se vtěluje opět ve své potomky. Někde dokonce
veškeré pocty, určené zemřelému, jsou prokazovány no
vorozeněti, které je považováno za vtělení zemřelého.
Ve svém rodu žijí tak všichni dále. Úcta rodičům je
nejzákladnější ctností Číňana. Z dlouhé řady předků,
jejichž záznamy jdou až mnoho století nazpět, ví každý,
že osud rodu má své zdvihy a klesy, že v rodě bývali
nejvyšší státní hodnostáři i největší vyvrhelové. Toto
stále živé vědomí proměnlivosti osudu učí pokoře. Co
není dopřáno tomuto pokolení, čeká snad už na příští.
Učí stoicismu, nej trvanlivější filosofické náladě Číny.

Zde, ve »velké rodině«, je nejzákladnější rozdíl čín
ské civilisace bd evropské. Základy evropské civilisace
spočívají na »rodině malé«, rodičů a nedospělých dětí.
Naše malá rodina je plod chudých zemědělských poměrů
evropskýčh, kde skály, lesy, drsné podnebí a možnost
jen jedné úrody za rok nedovolovaly, aby se původní
velká rodina udržela. Kromě toho evropské zemědělství
proti čínskému je záležitost neobyčejně mladá. Kdežto
Čína počítá usedlé zemědělce po dobu čtyřiceti sto
letí, v Evropě se přešlo usedlému zemědělství poměrně
pozdě. U nás v Čechách na př. teprve deváté století je
stoletím přechodu usedlejším formám selského hos
podaření. A od převážného chovu dobytka polnímu
hospodářství přecházelo se u nás teprve v době Marie
Teresie a proces se táhl dlouho. A poněvadž nebylo za
kotveného sedláka, nebyl ani správný poměr práci.
Odpor práci provázel dlouho začátky evropské civi
lisace. Teprve středověk rolnickou a řemeslnou práci po
zvedl ze stavu otrockého na stav svobodný. Ale nová
vlna nevolnictví, která pokryla v soumraku středověku
mnohé kraje Evropy, zase tuto úctu práci značně sra
zila. Teprve devatenácté století práci znovu povzneslo.
Ale stopy starého opovržení práci se zachovaly. Z bý
valých nepracujících šlechticů nebo místo nich nastali
šlechtici peněžních žoků, a je všechny dosud vyznačuje
neúcta pracujícím. Řemeslník je snižován na dělníka
a dělník na proletáře. Ideálem je dostat místo, kde se
ručně nepracuje nebo nabýt takového jmění, které by
umožnilo žít bez. práce. A konečný ideál kapitalismu
(i komunismu) je v podstatě ideál opovržení práci. Ráj
nastane podle kapitalistů a jejich bezděčných odchovan
ců, komunistů, až roboti-ítroje budou dělat všechnu
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přáci sairii a člověk bude moci volně užívat trvalé
prázdně. Naproti tomu Číňari-sedlák — a na to hlav
ně poukazují čínští učenci, bránící se evropské civilisaci,
srostl s půdou a práce se mu stala modlitbou. Jeho ná
boženský názor jej v tom posiluje. Podle převládající
náboženské představy čínské člověk je prostředníkem
mezi věčnou myšlenkou (Bohem, nebesy) a mrtvou hmo
tou, zemí. Prostřednictví se děje prací. Země se prací
»produchovňuje«! A jen práce strhuje nebe na zemi.

Ne vesnice, nýbrž město základní jed
notkou civilisace Evropy

Evropská civilisace má jiné základy než čínská. Dě
jištěm evropské civilisace byl nejprve prostor Středo
zemního moře. To je v podstatě velká vodní poušť.
Úrodné kraje kolem ní jsou málo rozsáhlé a sevřené
pouštěmi (Persie, Babylonie, Egypt). Jevištěm kultury
řecké jsou malé skalnaté ostrovy, kde mnoho věcí ži
votu se nedostává a je pro ně nutno se pouštět do ne
známa za moře. samo fe skalnaté, málo úrodné.
Také Itálii a Španělsku chybí mnoho věcí nezbytně po
třebných. Vnitrozemí evropské je lesnaté, bažinaté, drs
ného podnebí. Evrópané jsou dlouho jen nuzujícími ry
báři, pastevci nebo lovci v lesích (na zvěř i otroky)
a vojenské oddíly, jdoucí na lup, což je tehdy současně
první forma obchodu. Základní vlastností zůstává ne
jednotnost úžeriií, jeho roztříštěnost, to, že není možná
soběstačnost na vyšší úrovni. Proto hlavním rysem ci
vilisace evropské nestává se zemědělství, nýbrž vojenské
družiny a po této fázi města a obchod. Ne venkov, ne
sedlák, ne práce, ne nepřehledné vnitrozemí, nýbrž vo
jenská družina, město, obchodník a směna surovin za
výrobky, lákadlo bohatství za moři. Nedostatek budí žá
dost. Je trvalým rysem evropského člověka, chtivost to
ho, co nemám, ale co ani prací získat nemohu, co je
kdesi mimo domov, co musím směnit nebo uloupit. Vo
ják a obchodník, válka a směna, to jsou příznačné slož
ky evropské civilisace v jejích počátcích. Naproti tomu
v Číně jsou požehnané a rozsáhlé roviny, v horách pů
vodní Číny, na severu u řeky Hoangho, je sdostatek
potřebných kovů a jiných surovin. A do nedozírna táhne
se na jih úrodný kraj, že za roky jej nepřejdeš. Tento
kraj láká ke kolonisaci. A nic této kolonisaci nestojí v
cestě. Ani nezvládnutelné podnebí, ani vojenská síla
domorodců. Ještě do roku 500 po Kr. je Číria až severu
pokryta hustými lesy, ve kterých žije jen málo lovců, ale
mnoho dravé zvěře a kde se prohánějí i sloni jako ještě
dnes v Indii. Na jihu Číny ještě do 13. století jsou husté
lesy a žijí sloni. Tento les ustupuje neúnavnému proudu
kolonistů ze severu, kteří mohou hospodařit právě tak
rozmařile s bohatstvím okolní přírody, jako v 19. století
to dělali Američané s lesy a surovinami amerického zá
padu a středozápadu. Práce a jen práce skýtala vyhlídky
na blahobyt. A práce především zemědělská. Oceán dlou
ho děsil Číňany a právem: časté tajfuny činily plavbu
nebezpečnou. Byl jim ostatně nepotřebný, poněvadž měli
všechno ve svých neobsáhlých prostorách vnitrozem
ských.

Není tedy žádné zásluhy v tom, že se z Číňana stal
muž práce a sedlák, jako není ani stopy hany v tom, že
Evropan byl především lovec, ať zvěře, lupu nebo vý
dělku. Oba jsou produkty zvláštních poměrů přírodních,
ve kterých vyrůstali. Boj o život v Číně byT vždycky
snazší než v Evropě. A byl to boj, který še mohl vésti
především rýčem a pluhem, kdežto v Evropě mečem a
obchodníkovým důvtipem. Proto v Číně se mohla udržet
»velká rodina«, rod, dlouho pohromadě, kdežto Evro
pě existenční podmínky nutily rod, aby se rozešel. ?..Existenční základna nejen jednotlivců, ale i celých
národů byla vratká. Srovnejme jenom dějiny Číny a
Evropy. Udivuje, jak jsou si podobny i jak jsou rozdílný.
Nejprve máte dojem, že tytéž vývojové proudy zasahují
Čínu a Evropu a to téměř současně. Pozorujme jen vlny
nejnápadnější. Když u nás Alexander sjednocuje známý

svět Středomoří. Čínu brzy nato sjednocuje císař ze stá
tu Čin. Ono veliké období rozvoje a rozkvětu, které ve
Středomoří představuje imperium římské, má obdobu
v dynastii Han. Tak jako my všichni se ještě dnes občas
počítáme za »občany římské« a vždy za dědice římské
kultury, tak ještě dnes se Číňan počítá za občana říše
hanské. Tak mocný kulturní vliv stále ještě z obou těch
to současných světů vyzařuje! Když pak římská říše byla
rozmetána u nás Germány a Huny, stává se říše čínská
rovněž obětí Barbarů, Hunů a Tatarů. Nato pak stře
dozemní oblast ovládnou na staletí Arabové. V Číně ob
dobou tomu je tatarská dynastie Tang. A jako Arabové
otevřeli hlubiny Afriky a oživili obchod po moři s vý
chodem, za Tangů se dostávají Číňané do Polynesie, kde
jim dodnes říkají »lidé Tangů«. Za Tangů se kolonisace
Číny posunuje stále víc na jih; v tu dobu evropská
civilisace za Karla Velikého se usazuje po prvé na seve
ru. Pozdější tatarská vlna Čingischánova zasáhne stejně
do Evropy — po dvě stě let Rusko — jako do Číny
(Kublaj chán). Potom se kolonisátorský tlak Číny po
souvá stále víc na jih ústí Jangce a Šikiangu, kde se
dostává do styku s civilisaci evropskou. Ale evropská
civilisace už svým ohniskem se také přenesla do sever
ních prostorů — co pro Čínu od Hoangho jih, to pro
lidi ze Středomoří sever. A zatím co Evropa kolonisuje
Ameriku, čínští kolonisté za dynastie Ming kolonisují
ostrovy Východní Indie, kde je dodnes nazývají »lidé
Mingů«.

Vnitřní napětí vývojištěm nových zá
kladů kultu ly

Ale jaké rozdíly při tom všem. Čína kolonisuje stále
bohatší a bohatší vnitrozemí, Evropa ze Středozemní
ho moře se posouvá na sever do krajů stále méně úrod
nějších a podnebně obtížnějších. Čína kolonisuje svými
lidmi ze severu, v Evropě lidé z kolébky civilisace, ze
Středomoří, nejdou na sever kolonisovat. Severní oby
vatelé sami se snaží přisvojit si životní úroveň a civili
saci Středomoří. Čína, kolonisující pluhem a sekerou,
zůstává při každé této vlně stále Čínou se společným
písmem, srozumitelným každému z nových kmenů i ji
nou řečí mluvících. I Tataři Tangů splynou s čínským
prostorem jako nerozlučná složka, zatím co u nás Ara
bové zůstávají složkou cizí. Evropskou civilisaci šíří-vždy
ten stát, který nejdříve si osvojil přednostní postavení
a proto evropská civilisace vystupuje vždy pod jiným
jménem. To|o věčné vznikání a zanikání států a plemen
vtiskuje evropským dějinám tragický rys, Číně ne
známý. Republiky řecké zatlačí vliv perský, poté Za
nikají republiky řecké, ale hellenismus ovládne Egypt,
Babylonii, Persii i část Indie. A to vše se ponoří a ztrácí
v říši římské. A pak i římské imperium zaniká a Evropa
nové říše germánské a Arabové narazí na sebe svými
čely a jejich vzájemné oplodnění se děje více zápasem
než mírovou výměnou. Nato zaniká Byzanc, italské
městské republiky ustupují španělskému mocnářství, to
opět francouzské monarchii a nakonec ovládá Anglie.
A při tom podkladem všeho je civilisace evropská, stále
bohatěji se' v těchto etapách rozrůstající. Její vývoj se
děje ustavičným zápasem. Dějiny její se hemží hrdiny a
světci, zatím co vývoj Číny je téměř bez hrdin a bez
světců. Po světcích přicházejí vynálezci a podnikatelé,
jiný druh světců a hrdinů. Každý hledí prospěch své
rodiny nebo svého národa nějak zabezpečit proti nouzi,
jíž je vydána, proti obtížím, jimiž je sevřena, proti ná
silí, jemuž je vystavena. Podstatou Evropana stalo se
ustavičné přemáhání obtíží. Je to přemáhání, při němž
sebeobětování a jiskra nové myšlenky měla Větší cenu
než denní lopota za pluhem. Městské výrobky na výmě
nu a drahé nebo hledané kovy byly hlavním motorem
úspěchu. Tak se stalo, že Evropa, hledajíc stále něco,
co by mohla směňovat, vydala nakonec ze sebe něco
nového, co je jejím zcela nečekaným a dosud tu nebý
valým přínosem — dovedla přinutit nebe a živly samy,
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aby jí sloužily (elektřina, pára atd.) a svými roboty-stroji
' ztisícinásobněla svůj malý prostor a popohnala líný
čas. Stala se zakladatelkou práce strojové, průmyslové
techniky. Čína vytvořila civilisaci práce zemědělské.
Evropa se právě nyní dopracovala pevných základů
práce strojové. V tom je hlavní rozdíl. A v tom je pře
vaha Evropy nad Čínou. Neboť Čína bude nakonec mu
set přijmout práci strojovou a změnit základnu svého
dosavadního života.

Evropský člověk, pohlížeje nazpět do své minulosti,
vidí, jak vše. podléhá vývoji. Nic dosud v Evropě nebylo
trvalého. Naproti tomu v Číně není vůbec představa vý
voje. Číňan zůstával stále Číňanem, ať mu vládla kte
rákoli dynastie a ať byl na kterékoli rovnoběžce. Sedlák
zůstával stále sedlákem, jenom časem se stával obrat
nější, poněvadž jeho poklady země se tam také vyčer
pávaly.-Jako u každého sedláka jediná změna, která
se mu vryla do mozku hlubokými rýhami, byla změna
ročních dob. Nebylo u něho představy stálého pochodu
kupředu, nýbrž představa ustavičného koloběhu. Nebylo
představy vývoje společnosti a vládních forem. Tak jako
planety probíhají v ustáleném pořádku a po jaru při
chází léto, podzim, zima a zase jaro, i v poměru občanů
ke hlavě státu a jeho orgánům je trvalý řád, který je
usoustavpěn přesně předepsanými ceremoniemi a je za
ložen ria tom řádu, na jakém spočívá rodina: na úctě

hlavě rodiny (státu) a na smyslu povinnosti. Pokud
tento řád nic neporuší, potud vše probíhá šťastně. Veške
rá státní neštěstí nejsou ničím jiným, než porušením
řádu. (Když na př. zemi navštívily kobylky, byli vinni
úředníci, poněvadž nějakou nedbalóstí porušili harmonii
mezi státem-podnebeším a nebem a byli za to trestáni.)

Je stav zápasu natrvalo nutný?
Vše spočívá na přísné tradici, zatím co u nás vládne

společenskému životu pravý opak — móda, stále nová
móda. Ale nebylo tomu v Číně vždycky tak. Také v ní
byly doby, kdy móda byla pánem všeho. Tehdy podobně
jako dnes v Evropě byla Čína roztříštěna na řadu sa
mostatných feudálních států a každý stát byl jakoby
velkou pokusnou stanicí, zjišťující, jak by bylo nejlépe
pro čínského člověka, aby žil. Z té doby máme zprávy
o fantastických vynálezech, o zpupných velkostatkářích,
o bohatých obchodnících, o poměrech téměř kapitalistic
kých, o mohutných armádách a o válkách, které tyto
státy ustavičně vedly mezi sebou, jeden druhému vnu
cujíce svůj způsob života. Materialism se stal převážnou
filosofií doby jako dnes u nás v Evropě. Dějiny z té
doby jsou únavným líčením bestialit s podrobnými zprá
vami o statisících popravených lidech. Život pozbyl ja
kékoli ceny a jistoty. V té době zápasu jednoho proti
druhému myšlení bylo mohutně podníceno. Všechny fi
losofické systémy, které známe dnes, se tehdy objevily
v Číně. Byla tu idealistická kantovská filosofie povin
nosti — Konfutse; rousseovská filosofie proticivilisační
a spencerovská filosofie liberalismu — Laotse a Men
cius; křesťanská filosofie universální lásky lidstvu —
Mo-ti; hobbesovská filosofie o Leviathanu, t. j. o tom,
že podstata člověka je špatná a musí být krocena silnou
vládou — Sün-Kuang; nietzscheovská idea stálého vý
voje a proměn všech hodnot, názor o panské a otrocké
morálce a diktatuře neilepších — škola právníků, atd.

To byla doba, kdy Čína se podobala stavu civilisace
naší. Také tam jako nyní v Evropě ustavičné napětí mezi
státy a mezi třídami vykřesávalo jiskry myšlenek a
podněcovalo důmyslné pokusy a bičovalo ustavičnému
pokroku. Až přišel Nadčlověk. Byl to vládce státu Čin,
třetí století před Kristem. Umělým zavodněním získal
mnoho půdy a rozhodíme zrušit dosavadní systém ko
lektivního hospodářství selského, podobného do jisté mí
ry ruské občině (miru) a zavedl v selském hospodářství
soukromé vlastnictví. Tento systém se skvěle osvědčil.
Bohatství státu nesmírně vzrostlo a stát se mohl pode
jmout velkého úkolu siednotit Čínu v jedinou říši. Tento
císař je znám nejen tím, že odstranil navždy feudalism,

že spojil Čínu a rozšířil ji úzkým pruhem až na jih kq
Kantónu, ale zabezpečil ji také proti nájezdným kočov
níkům pověstnou čínskou zdí. Ale cena, která za to byla
zaplacena, byla rovněž úžasná. Válka pohlcovala nové
a nové tisíce lidí a jejich bohatství. Odpor poražených
byl tak silný, že bylo nutno je stále kontrolovat a trestat.
Také myšlenky se ukázaly velkým nepřítelem a byly
potlačovány (proto převládající později státní filosofie
Konfutseova udržovala tohoto císaře v paměti lidí jako
netvora). Tradice dřívějších samostatných států také
byly stálou překážkou, takže nařízeno, aby dějiny všech
jiných států, než státu Čin, byly zničeny. (Jen jednotlivé
exempláře uchovány v císařské knihovně.) Když se to
vše císaři za rad školy právníků podařilo, lid už další
ožebračení nesnesl, vzbouřil se a císaře odstranil. Ale
dílo sjednocení vytrvalo a upevnilo se, když mu dána
za vládnoucí myšlenku kantovská myšlenka povinnosti
založená na morálce »velké rodiny«.

Je v tom předobraz toho, co se stane i v Evropě? Pře
jde se podobně v Evropě od zápasu ke klidu? Jestliže
ano, pak ovšem s několika podstatnými -rozdíly. Labora
toře feudálních států čínských vytvořily základy nové
civilisace práce — svobodné práce zeměděl
ské. Teprve soukromé vlastnictví a z toho plynoucí
ustavičný podnět ke zlepšování a zvyšování životní
úrovně vlastní pílí byly pravou základnou pro zemi,
která na všech stranách měla hluboké zázemí, volající
po kolonisaci. Naproti tomu laboratoře států evropských
teprve nedávno vlastně vytvořily základnu nové civi
lisace práce, nikoli zemědělské, nýbrž průmyslové prá
ce strojové. Soukromým vlastnictvím vytvořil se
v Evropě člověk, který pozbyl své dřívější lenosti, ne
tečnosti, lhostejnosti, nehybnosti, nepružnosti, bezzájmo-
vosti. Evropská civilisace vytvořila člověka, který se na
učil konečně milovat práci, milovat organisaci, milovat
podnikavost. Chudoba Evropy vydala svou hlavní žeň —
iniciativního, tvůrčího člověka. Ale jak v Číně, tak v Ev
ropě bylo třeba nějaké brzdy soukromým choutkám. Sou
kromé vlastnictví v Číně našlo svůj regulativ ve »velké
rodině«. Všechno sobectví jednotlivce^šlo ve prospěch ro
du. Evropa však nezná »velkou rodinu« a »malá rodina«
není žádnou brzdou. V Evropě laboratoře dosavadních
států vytvořily však jiný regulativ sobeckých choutek
jednotlivců. Tímto regulativem je svazek »malých ro
din«, národ. To, co je v Číně rod, to v Evropě je teprve
národ. Národ je evropskou »velkou rodinou«. Národ tvo
ří ono poslední útočiště každého člena stejného kolektiva,
který se octne v tísni: národ je soudcem, národ je ban
kou, národ je sociálním pojištěním, národ je pojištěním
starobním a invalidním, národ je první inspirací občan
ských ctností, kterých je třeba pro větší společenství ná
rodů. Národní socialismus je vínkem do velké bu
doucnosti strojové kultury. Je třeba jen vytvořit onen
velký celek, v němž se národy spojí v jednu velkou říši,
kterou je Evropa a její docela nová civilisace. A tehdy
ustavičný zápas bude vystřídán ustavičnou spoluprací.

zrcadlo dějin

Jan Pelant:
Židé

v našich dějinách

IL
T T prvé čtvrtce XVIII. století vstupuje do našich dějin
V nový a tajemný činitel — svobodní zednáři. Svátek

tvrdí, že zednářství uvedl do Čech hrabě František Antonín
Sporck a že, po několika letech, r. 1726byla zahájena v jeho
pražském paláci první zednářská lóže. Pekař, opíraje se.
o obšírný Benediktův životopis tohoto barokového kavalí
ra, zas myslí, že Svátek patrně zaměnil zednářskou lóži se
sdružením „přátel kříže", jehož odznaky hrabě Sporck roz-
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dílel. Benedikt však se shoduje se Svátkem v tom, že Sporck
za svého pobytu v Nizozemí na sklonku XYII. století
poznal,tamní společnost „přátel kříže", „jejíž původ byl mu
líčen ve spojení Komenským a vystěhovalci českými z
Jednoty Bratrské". O této společnosti praví Benedikt, že
„splynula s lóží holandskou". Není tedy vyloučeno, že spo
lečnost „přátel kříže" jest totožná s bratrstvím „Rosenkreu-
zerů", jež bylo založeno v Nizozemí, kdysi v polovici XVII.
století (mezi zakladateli byl anglický Žid Eliáš Ashmol),
mělo své lóže v Haagu a Amsterodamu a později splynulo
se svobodnými zednáři. Snad není tu bez významu medai
le Sporckem vydaná (vyobrazená v díle Benediktově) s le
topočtem 1718 a znakem pelikána krmícího svá mláďata,
jenž jest jedním ze symbolů zednářstva. Ostatně i Benedikt
připouští, že v Praze mohla býíi nejstarší německá zednář-
ská lóže.

Se smíšenými pocity čteme dnes vřelé uznání, jež při
té příležitosti věnuje dr. Benedikt našemu národu: „Celko
vá kultura děkuje českému národu za ducha bratrství a lid
ství, jimiž dýše svaz svobodných zednářů, celý svět objí
mající. Jan Amos ' Komenský činí spojku mezi zednáři a
volnou obcí Českých bratří, v níž tento duch byl domo
vem. V íémže roce, ve kterém podle Svátka byla založena
pražská lóže, přijata byla v Londýně jako neměnná základ
na bratrstva „ústava svobodných zednářů", (Constitution
of the Free Massons), sepsaná theologem James Anderso-
nem. Anderson „přijal Komenského myšlenky, obsažené
v Panegersii, věrně podle ducha a místy doslova. Komen
ský byl v Anglii velmi dobře znám..." (Dr. H. Benedikt:
Franz Anton Graf von Sporck.)

O svobodném zednářství byla napsána spousta knih
a pojednání, leccos překvapujíčího vyšlo najevo a přesto
zůstává podnes ještě dosti nevěřících. Přispívá tomu spíše
tušená než zjevně patrná dvojí tvář této, v záhadné šero
se halící společnosti. Proti okázalému zdůrazňování huma
nity a osvěty, jež tak mnohého svedlo, stojí nenápadně
v pozadí činnost politická, rázu dosti podivného, o které
se již nemluví. Poučnou jest malá studie o svobodném zed
nářství, uveřejněná v časopise „Naše doba" roku 1906pod
šifrou T. G. M. Autorem není nikdo jiný než tehdejší pro
fesor Masaryk. Nechceme ji srovnávati s tím, co jsme od
té doby prožili. Všimneme si jen otevřeného doznání auto
ra, že „v mnohých zemích osvětné činnosti se připojila
činnost politická, více méně revoluční," a že „zejména v
zemích katolických

. . . zednáři účastnili se revoluce lite
rárně nebo i politicky".

Dnes, kdy jsme o pravé podstatě revolucí lépe infor
mováni než před 40 lety, máme za to, že autor tu bezděky
prozrazuje, co ve studii pomíjí mlčením, totiž —účast Židů.
Bylo by zbytečno uvažovali, ve které době Židé se vlou
dili do zednářských lóží. Postačí přečisti si doznání Sión
ských Protokolů : „Zatím do Uchvácení moci utvoříme a roz
množíme zednářské lóže ve všech zemích světa, do nichž
přivábíme všechny vlivné i významné činitele, protože
v těchto lóžích máme hlavní informační místo i možnost
ovlivňování

. . ." (čís. 15). Jest potom zcela bezvýznamné,
jestliže ten neb onen zednář snad neměl v lásce Židy, nebo
dokonce, jako prý hrabě Canal, okázale projevoval své
smýšlení antisemitské.

Vliv svobodných zednářů na naše osudy.

^
Nechybíme, ivrdíme-li, že od těch dob svobodní zed

náři utvářeli osudy našeho národa. Ukázalo se to hned zamálo let po jejich vzniku v Cechách. Mladistvá Marie Te
rezie, císařovna se srdcem císaře, stála sama se svými ná-
rody proti polovici Evropy. Kdežto maďarská šlechta volá
nadšené své „Moriamur pro rege nostro", provázejíc je pád
nými cíny, podléhá valná část šlechty české (ovšem v zemském, nikoliv národním pojetí) agitaci zednářstva a holdu
je samozvanému českému králi, kurfiřtu bavorskému Karlu
Albertovi. Přiklad šlechty sváděl i ostatní stavy a lid. (Svá
tek, Wolfram v. Wolmar: Prag und das Reich.) Na štěstí
Marie Terezie^naoor odrazila, byř s obětí, a tím zabránila
i hrozícímu již dělení zemí koruny svatováclavské. Nemě

la-li přes to snad Čechy v lásce, nelze se diviti. Nebyla to
jediná nesnáz s české strany. Se svobodným zednářstvím
přicházelo nám ze západu osvícenství v pochybné po
době, ne jako nástroj rozvoje, nýbrž jako nástroj chysta
ného rozvratu světa (což ovšem nezasvěcenci netušili).
Nově živený náboženský neklid v lidu spolu s tísnícím jej
poddanstvím poskytovaly úrodnou půdu všem rozvratným
záměrům. Osudovým údělem zdejšího prostoru byl dlouho
letý spor obou sousedů Rakouska a Pruska. Neví však kaž
dý, že i v tomto sporu stojí český národ rozdvojen. Většina
Čechů šla s Marií Terezií, ale části — a to právě ideovým
potomkům husitů, byl útočištěm král Friedrich II. Již za
Karla VI. obrátili se vystěhovalci čeští v Berlíně na krále
pruského s prosbou o přímluvu za utlačované nekatolíky
české (rakouská vláda se z dějin nepoučila) a nezůstali
neoslyšeni; do Pruska utíkali čeští nekatolíci hromadně za
válek slezských, až konečně r. 1774došlo záhadnému pro
sebnému listu „obyvatelů chrudimského a jiných krajů
v Čechách" ku králi Friedrichovi II.: „... abyste brzo při
jití ráčil a my pak s bratry svými ze žalářů osvobozenými
zapějeme velebné „hosanna" a nepřestaneme dříve na
modlitbách pozvedali ruce nebesům, dokud Hospodin
celé království České pod moc a žezlo Vaší královské dů
stojnosti nepřivede ..." Kdo nevzpomněl by tu na známou,
ač o sto let mladší českou brožuru „Pláč koruny české"!

Byla sice společnost zednářská v prvních letech vlády
Marie Terezie zakázána, trvala však potají dále nejen v Pra
ze, ale i v některých venkovských městech. Vedle svobod
ných zednářů vyskytují se i u nás jejich odnože, jako „rů
žoví křižáci" (Rosenkreuzer) a později i „illuminati". Všem
bylo společné rozšiřování ne vždy správně pochopené
osvěty a, jak se zdá, také osnování politických piklů. Bylo
alespoň něco podobného odhaleno v Praze počátkem roku
1764,což vyneslo účastněným předákům růžových křižáků
pranýř a mnoholetou vazbu na Spilberku. Poplašné pověsti
udržují od r. 1766po venkově selský lid v rozčilení, které
konečně vybuchlo ve velkém selském povstání roku 1775.
Z jeho rozvětvení (účastnil se ho opět selský lid obojí ná
rodnosti) a podrobného plánu (zamýšleno zneužiti svato
janské pouti!) lze právem soudili na cizí řízení. Výsledek
zachovalo známé přísloví: Dopadli jako sedláci u Chlumce.
— Co bylo plátno obnovení zákazu zednářství v Rakousku
r. 1766 anebo r. 1776vydání dvorského dekretu, zapovída-
jícího zednářům vstup do státní služby! Naopak v řadách
tehdejších zednářů nalézáme vedle šlechty vysoké hod
nostáře světské a duchovní, ba i vojenské důstojníky. Jest
na bíle dni, že zednářství využilo i politické situace, zvláš
tě když zednáři vídeňští podléhali dozoru „veliké lóže ně
mecké" v Berlíně. Císař Josef H. nebyl zednářem, ba ani
jejich přítelem, zato však měl okolí téměř úplně zednářské.
Proto mohl T. G. M. ve svrchu zmíněné své studii napsali,
že josefinismus byl „duchem z ducha zednářského". Svobo
domyslný panovník, s jehož zásadami se nesrovnávalo stí
hali zednáře, uznal je r. 1785s jistým omezením a snažil se
upravili jejich společnost veřejně. — Dojista zasloužily po
měry v našich zemích leckde pronikavé nápravy, zednář
ství bylo v módě, mezi zednáři byli muži vynikajících
jmen, kteří, netušíce pravý stav, měli nejlepší vůli jednali
správně a také vykonali mnoho dobrého,- ale přesto dnes,
kdy jsou odhaleny temné síly v pozadí, kalí nám každou
radost pomyšlení, že vším vlastně byl sledován záměrné
jiný cíl, který - jak se ukázalo - ve svých koncích nebyl
jaro nás šťastný!

Vzestup Židů pokračuje v XVm. století nezadržitelné.
Ještě v r. 1744 sice Marie Terezie nařizuje jejich vypově
dění z království Českého (byli podezíráni ze zrádných
styků s bavorsko-francouzským i pruským vojskem), ala

jeho provedení nedošlo. Ukázala se po prvé moc meziná
rodního Židovstva (pravděpodobně za spolupráce svobod
ného zednářství). Vyslanci anglický a nizozemský na ná
tlak velkých náboženských židovských obcí nizozemských
z rozkazu svých vlád zakročili důrazně ve prospěch čes
kých Ž-dů, také řada jiných států se přimlouvala, až pa
novnice konečně ustoupila od svého úmyslu. Záležitost však
měla jiné nežádoucí důsledky. Židé, nucení zatím z měst
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ichýliti se do vesnic, rozšiřovali opěi mezi venkovskými
lekaiolíky židovské náboženské obyčeje. Tak vznikli okolo
polovice sioleií češií israelilé, „česká sekla židovská", jež
tejména ve východních Čechách vzrůstala do lisíců. (Na
Moravě byla laková sekla již dříve.) Blouznivci, později
nazývaní „abrahamily", očekávali brzký příchod „mesiáše
marokánského" a vystoupili opět zjevně za selského po-
vslání r. 1775. — Záhadným jest íéž pověstný polský Zid
Josef Frank (vlastně Jankiew Lejbowicz), který se svou
sličnou dcerou Evou v sedmdesátých letech XVIIL století
si vedl velmi okázale na Moravě. Také u něho jsou patrny
jakési vztahy svobodným zednářům a později illuminá-
tům (Prášek). V Evropě se počíná ponenáhlu probouzeli
myšlenka emancipace Židů. Podporují ji i ohledy národo
hospodářské, snažící se Židy začlenili prospěšně do společ
nosti a využiti jejich podnikavosti. Podstatně však Židům
pomohl toleranční patent z roku 1781,který za přispění zed-
nářstva jim otevřel i university. Roku 1790byl v Praze prvý
Žid promován na doktora práv (ač se to neobešlo bez roz
hodného, protestu pražských advokátů a pražského arcibis
kupa, jako kancléře university).

Židovsky pojaté myšlenky francouzské
revoluce.

Setba revolučních myšlenek francouzských encyklopae-
distů a filosofů anglických i nizozemských vzešla v úrodné
půdě rozháraných poměrů francouzského království r. 1789.
Ale Židé si ji ihned přivlastnili a pro svůj zájem snažili
přizpůsobit. „Velkou" revoluci francouzskou připravovali
a provedli svobodní zednáři. „To byla práce rukou našich,"
chlubí se Siónské Protokoly. Lákavé heslo „rovnost, volnost,
bratrství" stalo se takřka vývozním zbožím. A tak i u nás
pátraly úřady po „Jakobínech". Celkem však zde nedošlo

vážnějším výstřelkům. Jedinou větší odezvou bylo „mo
ravské" nebo „helvetské" spiknutí, v českomoravském po
mezí r. 1795,zosnované illumináty (účastníci prý měli od
znaky s otiskem lžíce zednické!), jež bylo brzy zneškodně
no (Prášěk). Jinak se vliv francouzské revoluce u nás pro
jevil jen tu a tam anonymním letákem nebo pobuřujícím
výrokem jednotlivce a tajnou sympatií „osvícených" vzdě
lanců. V dalším průběhu vývoje válečného smýšlení oby
vatelstva se mění. Již za druhé války koaliční r. 1799tvoří
se proti Francouzům česká legie, ač ještě „některé vrstvy
obyvatelstva chovaly se myšlence obranné chladně". Za
to však válka s Napoleonem r. 1809 vyvolala již obecné
vzrušení a obyvatelstvo se hrnulo do četně zřizovaných
dobrovolnických praporů. Zvláštního zabarvení nabývá ten
to obrat ve smýšlení skutečností, že tehdy zůstal u nás ne
povšimnut záměr Nepoleonův, utvořili samostatné králov
ství České, závislé na Francii, ač vláda rakouská měla po té
stránce jisté obavy (Prášek). Y napoleonských válkách jsou
Češi s Němci zajedno.

Je naším osudem, že u kolébky našeho národního pro
buzení stáli svobodní zednáři, kteří se zahleděli do huma
nitní myšlenky zednářslví a temných sil v něm nepostřehli.
Proslulý učenec Ignaz Ludwig von Bom, jeden z hlavních
činitelů svobodného zednářství v zemi, jest zakladatelem
později státem privilegované Král. české společnosti nauk.
Pak ovšem rozumíme poznámce T. G. M. ve zmíněné již
studii, že „zednáři byli duchovními vedoucími Pražské
učené společnosti" a že „Dobrovský, náš prvý vynikající
buditel, byl zednářem a spravoval se osvícenskými zása
dami řádu". Pravděpodobně z kruhů kolem Borna vyšel
také onen zvláštní zemský „český" patriotismus, který na
přelomu století slučoval Čechy i Němce. Doba je příznivá
ideji národnosti a nezná zaujatosti. Profesor Josef Rohrer
a jím citovaný Gubemial-Ralh J. A. von Riegger oceňují
český lid, chválí jeho dobré vlastnosti a znají příčiny jeho
slabostí. Jest skoro nápadné, že urážlivé srovnání Čecha
(Stock-Böhm!) s Čechoněmcem (Deutsch-Böhm) vyšlo z pé
ra anonymního. —Němci mluví přátelsky o Slovanech, za
jímají se o jejich dějiny a jazyk, a opačně zas Češi se učí
od Němců. Vládě pak byl národní duch vítaným prostřed
kem povzbuzení nálady obyvatelstva v tehdejší válečné

době, byla využita slavná minulost a nezapomenut ani
Žižka. Aloisem Jiráskem nám tlumočený proslov pana Je
níka z Bratříc, loučícího se se svou seininou r. 1799,se tedy
shodoval se služebními směrnicemi — což nám ovšem Ji
rásek již nedopověděl. (Rozmanitá-próza II. díl.)

Za třesku zbraní se zrodilo XIX. století, věk liberalismu
a revolucí. Netušili to ovšem tehdejší národové, ale una
veni mnoholetým válčením, vítali s pocitem úlevy obnove
ný pařížský mír, věříce v jeho trvání. Romantismus opano
val myšlení lidské. Opravdu můžeme Svatou alianci čítati

nejušlechtilejším úmyslům lidstva (srovnejme s ní jen
nelítostný diktát versaillský z roku 1918!). Vývoj se však
nedal zadrželi. Housenka v sobě již nesla vajíčka lumíka.
Emancipace Židů, vyslovená francouzskou revolucí, blížila
se dovršení. Z bývalých dvorních faktorů se tvoří finanč
ní aristokracie, hauie-finance, jejíž vliv v politice vůčihle-
dě roste. Není již třeba v tomto přehledu věnovali Židům
zvláštní odstavec. Splývají s obyvatelstvem. — V hlavách
i srdcích to kvasí. Mládí si pohrává s mlhovitou představou
svobody a stáří marně doufá v návrat zašlých časů. Zájmy
dynastické mísí se s touhami republikánskými. S dnešní
znalostí tehdejšího vývoje posoudíme Meltemicha a jeho
policejně-byrokratický stát jinak než jeho vrstevníci. Znal
skutečnost lépe než leckteří snílci naň žehrající. Poměry
však byly. silnější.

V červnu 1830Paříž prožívá opět revoluci. Jest poučnou
zpráva českého buditele P. Františka Josefa Slámy-Boje-
nického (v Č. Č. Musea 1898) o jakémsi rozčilení venkov
ského lidu při úředně nařízených zdravotních opatřeních
proti choleře r. 1831.Dovídáme se z ní nejen o tom, že fran
couzské události měly na lid rozjitřující vliv, ale i o způ
sobu, jak tento vliv vnikal mezi lid. „Žebráci, Židé, pohodní,
vandrovní a podobní světoběhové, sami důvěrní novináři
našeho lidu," čteme -tam,-„ty poběhlíky náš lid svou dobro
činností živí a proto jim také pevně věří."

Vlivem pařížských dějů radikalisuje se sdružení mla
dých německých spisovatelů Junges Deutschland, jež vedou
—Židé Heinrich Heine a Ludwig Börne (Lion Baruch). Jest
vzorem pro Junges Böhmen, zahrnující Čechy i Němce;
mezi čelnými německými zástupci tam jest vedle Alfreda
Meissnera zas Žid —Moriz Hartmann. Meissner i Hartmann
budili nadšení Čechů svými básněmi o době husitské, ač
jest pochybno, nebyla-li zejména sbírka tohoto „Kelch und
Schwert" spíše oslavou rozvratu než husitství.

Nastává rok 1848. Únorová revoluce v Paříži otřásla
Evropou. Německý národ, po léta usilující o národní sjed
nocení, se chystal uspořádání Ríše v novém duchu, jež
měl provésti parlament ve Frankfurtu n. M. Byl pozván
i František Palacký, jako vedoucí Čechů, při čemž byla
přislíbena Čechům národní autonomie v rámci Ríše. Pa-
lacký však pozvání odmítl otevřeným listem, v němž své
stanovisko v podstatě odůvodnil tím, že pro Čechy není
přirozeného místa ve shromáždění, které hodlá sceliti ná
rod německý a že poměr Cech a Ríše se zakládá na vztazích
panovníků, nikoliv však národů.

Místo české účasti na frankfurtském parlamentu došlo
slovanskému sjezdu v Praze, který měl proti všeněmec-

kému sjednocení postavili jednotu všech rakouských Slo
vanů. Ye skutečnosti však byli z neznámého nám důvodu
pozváni a také přišli zástupci všech slovanských národů
i mimo Rakousko. Také tu jest omyl: Všeněmectví, f. j.
sjednocení jen jednoho národa, Němců, spjatých již společ
nou řečí a kulturou, nekryje se se všeslovanstvím, í. j. sou
hrou všech slovanských národů, lišících se dosti značně ne
jen řeči, ale i kulturou. Není tedy tak zcela bezdůvodné,
podezírali tu cizí vliv, víme-H na př., že v Rusku od r. 1818
působila zednářská lóže „Soedinennych Slávjan" (sjednoce
ných Slovanů).

Sjezd předčasně ukončily pražské svatodušní bouře. By
ly a snad mnohým dosud jsou tyto události pojímány dosti
naivně. Čteme jen nadšená slova o sbralření, svobodě a
konstituci, o zřizování národních gard, vášnivé obviňo
vání gen. Windischgrälze a vojska a pod., prohlížíme zná
mé obrázky studentů v čapkách Svornosti a se šavlemi, Slo-
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vánky s červenobílou šerpou na barikádě a zdá se nám, že
podobně naivní byli lehdy mnozí naši lidé. Ve skutečnosti
šlo tu o osudnou provokaci, bez níž by politický běh u nás
měl příznivější výsledky. Není pak divu, že po první sráž
ce s vojskem nastal všeobecný zmatek a nikdo nevěděl, co
činiti. Kdo se zabývá technikou občanské války, ví, že vše
nebylo tak nevinné, mohly-li se rázem objevili na ulicích
čelné a účelně umístěné barikády. V Klementinu řídil obra
nu proti vojsku vedle Čecha J. V. Friče (téhož, který pozdě
ji i. 1866z Berlína propagoval připojení Čech nové Síši
německé!) jakýsi vídeňský stude,ní, znalý boje na bariká
dách. - Všimněme si J. V. Friče: Neznámý mladík měšťan
ského původu opouští r. 1846vlast, v Londýně se seznámí
mezi jinými i s anglickým státníkem John Bowringem, jede
do Paříže (Grand Orient !), kde ho zvláště zajímá vojenská
škola polských emigrantů, Heine a Börne mají na něho
velký vliv a r. 1848je v Praze všude v popředí převratného
ruchu. Jaké asi vlivy tu spolupůsobily! Jinak posuzujeme
bouřlivé pražské dny, známe-li dopis moravského zemského
rabína Hirsche brněnským Židům z 15. I'I. 1848:„...bouře
se přenese i sem. A na* nás je, abychom se ji
snažili učinili co nejbouřlivější. Nešetře-
ie penězi a pamatujte, že lam, kde se bi
je Němec s Čechem, vítězí Žid!" (Protižidovská
čítanka.)

Vývoj po roce 1848

Osmačtyřicátý rok přinesl Židům úplnou rovnoprávnost
s ostatním obyvatelstvem; od té doby Židé bohatnou stej
nou měrou, jakou árijské obyvatelstvo všech vrstev chudne.

dosavadním obtížím přistupují nové, rázu hospodářského
a sociálního. Nezaujatému, stranou stojícímu pozorovateli
jeví se česká politika po roce 1848 nejasnou, plnou rozpo
rů. Češi se bojí Německa, straní Rakouska a vzhlížejí Rus
ku. Přitom však v Berlíně vydává Zmíněný již J. V. Frič
české časopisy, do kterých přispívají z vlasti čeští literáti
i politikové; Češi vždy znovu opakují, že bychom si musili
Rakousko opět utvořili, kdyby ho nebylo, a netají se ne
chutí carskému samoděržaví. Česká politika nestará se
valně o otázky zahraniční a omezuje se na úkoly vnitřní,
prý nejprve na dobytí nejnutnějších životních práv, jako
by Čechy ani nebyly středem Evropy. Přitom 'však čeští
politikové putují do Moskvy, podávají pamětní spis císaři
Napoleonovi III. a po r. 1871se sbraiřují s republikánskou
Francií (vedenou zednáři). Rádi také poukazujeme na naše
zahraniční přátele - ať již je to svobodomyslný anglický
státník Bowring nebo francouzský historik Denis nebo jiní.
Nestala se důvěřivá česká povaha nástrojem- cizí vysoké
politiky, jež dovedla se jí zalichotili a využiti její citovosti?

Podstatnou částí české politiky před první světovou
válkou jest jazyková otázka. Rodný jazyk miluje každý ná
rod, zvláště je-li tak citově založen, jako Češi. Starý švališar
Tomáš Fanfule ještě po mnohých létech vzpomínal, jak
kdysi za jeho mládí přehlížel starý arcivévoda jejich re
giment a pozdraviv standartu před šikem po česku opako
val: „Sami Češi, sami Češi!" (AI. Jirásek: Rozmanitá próza
II. díl). Cech spokojí se tu i s málem. Jazyk však jest kromě
vnějšího výrazu národní individuality i dorozumívacím pro
středkem a, tu potřeba stanoví národnímu jazyku malého
národa mnohdy meze, jichž nezbývá než dbáti, nechceme-li
sami sebe poškodili. Dokud byla latina dorozumívacím jazy
kem evropských vzdělanců, dotud otázka nebyla naléhavou.
Teprve odstranění latiny dalo příležitost jazykovým spo
rům. Proč právě němčina budila takový odpor Čechů XIX.
století, jest nápadným,- vždyť o jejich předcích XVI. sto
letí napsal Zikmund Winter na podkladě pramenů, „že
mnozí Češi bez německého jazyka ani býti nechtěli". (Kul
turní obraz českých měst I.) jazykovým sporům může
dojiti přechodně u různojazyčných sousedů ze zcela přiro
zených příčin,- jejich trvání a zostření však právě proto ne
vylučuje cizí vliv. Dojista by byl česko-německý poměr bý
val jiným, kdyby nebylo přítomnosti Židů. Vzpomeňme jen
německého radikalismu židovských žurnalistů a politiků
Davida Kuha a Ignaze Kurandy. Výmluvnou je také přího-
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da v pražské městské radě za pražských demonstrací v lis
topadu 1897:Když starosta sděloval došlou jej zprávu o pro
vokativním vystupování německých studentů, ozvala se
z řad obecních starších, vedle volání „hanba jimi", po
známka obec. Et.Březnovského : „židovská pakáž!" (Wolfram
v. W.)

Není snadno sledovali vlivy, které v nové době půso
bily na evropské národy. Mnohdy to byla zdánlivě bezvý
znamná okolnost, která dala vývoji rozhodný směr. Jest
poučné na př. čisti v zajímavém životopisu císařovny Alžbě
ty o vlivu jejího učitele maďarštiny, židovského žurnalisty
dr. Maxe Falka: „Také Falk troubí na polnici narovnání a
ovlivňuje císařovnu ve prospěch maďarských požadavků,
ale ovšem nezapomíná při tom na vlastní židovsko-liberál-
ní směr. Velmi často se při tom mluví o revoluci..." (Egon
Conte Corti: Elisabeth, die seltsame Frau.)

Citově skreslené a jednostranně nesprávné líčení doby
husitské a bělohorské vštěpilo stálým opakováním nakonec
takřka celému národu klamnou představu domnělé rakouská
poroby, ač ve skutečnosti v dunajské monarchii měl český
národ stejnou volnost jako národové ostatní, značně se roz
množil, hospodářsky zesílil, kulturně vzkvétal a měl otevře
nou cestu i k najvyšším státním úřadům. Byl to, po dlouhé
přestávce od doby Karlovy, opět stav skutečného blahobytu.
Nebylo vinou monarchie ani v zájmu českého národa, zů-
staly-li dané možnosti jím nevyužity. Jak jinak si počínali
Maďaři! Českého člověka na rozhraní století vychovává
jednak bolesiínství, živené národními poutěmi Lipanůrú
a na Bílou horu, jednak radikalism, spojený s vírou v sa
močinný „pokrok" a cizí pomoc. Ze Židů se stali čeští
vlastenci!

Tajné síly v bývalé republice

„Tábor je náš program," bylo jedním z prvních (vnitřně
prázdných) hesel, jež bylo vhozeno do vnímavého davu,
když bylo XX. století koncem října 1918 přineslo českému
národu vyplnění snu minulých pokolení - samostatný čes
ký stát, Československou republiku. Do všeobecné radosti
se však tehdy mísily, zejména u příslušníků starší generace,
Irpké kapky pochyb a obav. Přes četné knihy, pojednání,
paměti a jiné doklady o Československé republice, vydané
u nás i jinde, záhadné okolnosti jejího vzniku, pochybná
svoboda vůle za jejího nedlouhého trvání a náhlý pád zra
dou spojenců řadí tuto dobu mezi nejtemnější z našich
tisíciletých dějin. Nejlepší vysvětlení ní podávají konec
konců - Siónské Protokoly.

V kritice Masarykovy české filosofie-povzdechl si Pekař:
„Gesta Dei per Bohemos! A důsledně snad i Gesta diaboli!"
Marna byla věštecká slova českého historika dr. Rezka,
včas varující: „Běda národu, jenž ztratil důvěru ve vlastní
práci i ve vlastní sílu a spásu svou hledá v pomoci ciziny."
Československá republika nedbala zkušeností dějin a zahy
nula, opuštěna těmi, na něž spoléhala. Na troskách zachránil
prozíravý s'tální president dr. Hácha, co se ještě zachránit
dalo, vrátiv opět národ jedině prospěšné politice české —.
politice sv. Václava.

Pod zorným úhlem dneška prošli jsme celé naše dějiny,
doby slávy i ponížení. Zastavili jsme se však jen u těch
událostí a zjevů, jež pomáhají rozeznali pozlátko od zlata
a dovolují odpověděli na otázku, kterou jsme z počátku po
ložili. Nelze popříti skutečnou souvislost mezi Lipany, Bílou
horou a Mnichovem. Nemusila ovšem býti, jak ukazuje pří
klad Slovenska. Nedovedli jsme to. Náš národ, opíraje se
domněle o rozum, podlehl citu a své osudy spojil se smě
rem, jehož špatnost nyni vychází najevo. Záchrana jest jen
V následování svátého Václava.

Zmýlí se i nejmoudřejší. Pošetilostí však jest, umíněně
trvati ha prokázaném omylu předků. Někdy pak může býti
hloupost i zločinem.
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temných hlubin odkud vyvěrají organické prvky j nejsložitějších
idejí, stejně jako i živelná hnuti, sycená primitivními pudy.

Že Marx a jeho učení stále, ještě ve vědomí určitých skupin
lidS žijí. af už tu působí hypnosa t. zv. vědeckých theorii na část
inteligence, nebo vliv populárních demagogických šlágrů na část
dělnictva, toho svědectvím je především skutečnost, že už čtvrt
století je marxismus jedenou ideologickou základnou bolševické
vlády. Věřící stoupenci Marxovi očekávali, že v Sovětském svazu
se uskutečni svobodná, beztřídní společnost, že tu bude odstra
něno vykořisťování člověka člověkem, že stát přestane býti ná
strojem útlaku v rukou vládnoucí vrstvy. Místo těchto očekáva
ných sociálních blah vznikla pod vedením důsledných marxistů
společnost, přikovaná řetězům neslýchaného duchovního otroc
tví, máme tu příšerné vykořisťování pracujícího člověka libovůlí
orgánů bolševického státního kapitalismu, teroristickou tyranii po
licejního státu, opírajícího se o nesmírný aparát násili a organi-
sované denunoiace. Právě tato propast, oddělující původní iluse
od uskutečnění, vede autora vyšetřování kořenů tohoto nesmír
ného rozporu, který již v předchozích desetiletích způsobili, že řada
dřívějších stoupenců sociální revoluce podle Marxova receptu vy
střízlivěla. »Jemněji organisovaní lidé stojí tu plni Studu, podivu,
zklamání a otřesu před skutečností, že dosáhli něčeho jiného, než
chtěli,« — napsal dr. Alfred Meusel v jedné své knize už roku
1925.

Zivoucnost marxismu není dána ani jedním bodem tak zvané
ho vědeckého učení K. Marxe, který ani nevymyslil, ani neodhalil
nic podstatného, co by nebylo obsaženo v dřívějších vědeckých
-nebo socialistických soustavách. V tomto směru byl Marx pouhý
kompilátor jednotlivých myšlenek, převzatých jim z německé fi"
losofie, francouzské sociologie a anglické ekonomiky. To. co Mar
xe učinilo idolem největšího v dějinách hnuti masového, nepatří
do oboru vědeckého nebo vůbec rozumového, ale je veskrze podlo
ženo momenty irracionální, prorocké, mythické a zčásti i mystic
ké věrouky. Odtud se i vysvětluje, proč se stal marxismus před
mětem tak četných a tak pronikavě se odlišujících výkladů a vý
chodiskem pro tak rozdílnou politickou praxi; menševici. bolševici,
sociální demokracie, socialisté různých směrů, revolucionáři růz
ných táborů — ti všichni se dovolávali Marxe pro sebe a osobo
vali si jedině správné pochopení jeho nauk. Za tu či onu ekono
mickou nebo filosofickou nauku nikdo není ochoten umírat, avšak
víra, že nadchází doba komunistického ráje, ta už může vzbu
dit enthusiasmus ženoucí sebeobětování až na smrt. Nikoli tedy
»Kapitál« a jiné těžké cihly suchopárných, pseudovedeckých vý
kladů Marxových, ale rané jeho brožurky, především pak »ko
munistický manifest« a Engelsovy populární pamflety vytvořily zá
kladna pro převratné snahy polointeligence. části dělníků a veške
ré společenské spodiny a luzy. Této základně říká George Sorel.
»sociální mythus« a v něm je obsaženo v kaleidoskopickéra nepo
řádku všechno, co pathologic společnosti může ze sebe vydat: ne
návist, pomstychtivost závist, snaha kompensovat pocit vlastní
niéněcennosti, zrůdný »goismus. ressentiment. chiliasmus, messián-
ství a jiné pathologické afekty a všechno to dohromady drží jako
železná obruč rašelinu šlágr třídního boje, který vyústí v irra-
cionálmí víru, že násilným povalením kapitalismu a buržoasie vy
tvoří »proletariát« ráj na zemi. Tento irracionální prvek vneslo
do socialismu Židovstvo v osobě K. Marxe. Jaká sila se tají ve
spojeni irracionální víry vůdců s irracionálními vášněmi vede
ných, toho důkazem je 25Ietá diktatura bolševiků v zemi. která
podle »vědeckých« předpovědí Marxových se proletářské revo
luci ze všech na světě hodila nejméně, ba nehodila vůbec.

Irracionální prvky, které marxismus zachovaly na životě přes
dávné a důkladné vyvrácení jeho vědeckých aspirací, měl Marx

v sobě. ve své krvi, jako plemenné, rasové dědictví po dlouhé
radě rabínských předků z otcovy i matčiny strany. Svěcenou vo
dou. když otec Marxův Mordechai přijal křest, se ani v nejmen-
šim nezměnila semitská, orientální podstata rabínské krve, její tal-
imidistické složení, jeji židovská hustota. Žádný pokus o asimi
laci. o rozplynutí Židovstva v moři árijských národů se nezdařil,
ač 19. století naivně předpokládalo, že Židé, osvobozeni z právnich
omezeni, rychle ztratí své plemenné vlastnosti a beze zbytku se
rozplynou v nežidovském ethnickém prostředí. Tento předpoklad
selhal. Assimilace se prokázala nemožnou. Židé. kteří se snažili
přestali býti Židy, zmenili se v internacionalisty. kteří potlačova
li rasovou nenávist ke gojům, rozpoutali v sobě nenávist jinak
smýšlejícím — živelná nenávist a ressentiment jsou immanentní
židovské duši. A právě v »Komunistickém manifestu« dal Marx
socialistickému hnutí potřebnou injekci nenávisti a msty a rozžehl

v něm v sekularisované podobě starozákonný plamen židovského
messianismu a chiliasmu. Je to chiliasmus židovský, to jest mate
rialistický: Židé neznají problému ryze árijského, spojeného s po
jmy nesmrtelnosti duše a posmrtného života, jako ani neznají pro
blémů ethických. Co Židům prospívá, to je dobré, co jim škodí, je
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ri. Zcela stejnou materialistickou morálku vyznává i Marx a jeho
důslední vyznavači bolševictví učinili z této v gruntu amorální
zásady princip své praxe v politice vnitřni i zahraniční. Stačilo,
aby Marx přenesl messianismus vyvoleného národa izraelského na
vyvolenou třidu — proletariát, aby nenávist ke gojům přetvořil
v učení o třídním boji. neseném nenávistí buržoasii — a ze so
cialismu pro všechny, kdož trpí zly společenské organisace kapita
listické. se stal komunismus ve své zhoubné, bolševické podobě.
V tom ohledu je marxistický komunismus jen dovršením kapita
lismu a jeho zel, oba jsou zplozeny a řízeny týmž materialistic
kým utilitarisimem, a proto ani zla jednoho nejsou druhým pře
konána, ale naopak násobena a zvětšena.

Zcela právem tedy mohl historik Židovstva Dubnov prohlásit
Marxe za hlasatele asociálních ideálů izraelských proroků s Po
mocí nové terminologie«, a zcela právem autor této obsažné knihy
uzavírá svůj soud:

»Karel Marx je specificky židovskou postavou lžiproroka. kte
rý obrodil v pozdní chvíli dějin messiánské sny judaismu, nená-
vistníka lidstva, a který ztělesnil základní rysy náboženství svých
předků v sociální mythus »proletářství« revoluce ve věrouku,
prodchnutou pražidovským pathosem nenávisti a msty«.

Všechna svá tvrzení dokládá Zotov četnými citáty z židov
ských a Marxových děl a dosahuje takto překvapující jasnosti a
působivosti i přesvědčivosti, pokud jde o výsledky svého badání.
Účinnost této jasné kritiky marxismu s hlediska psychoanalysy
osobnosti, která je jeho zakladatelem, ještě vzrůstá tím. že autor
zcela jasně dává najevo svůj naprostý souhlas s pronikavými kri
tikami kapitalistické soustavy hospodářské i politické a sociální,
jak se vytvořila v 19. a 20. století. Jan Nováček.

Protižidovské hnutí v Americe

O tom, jak se Američané dívají na Židy a jak Židé vždy a
všude nakonec, i přes největší vůli se dokonale přizpůsobit, zů
stávají zase jen Židy, nejlepší svědectví podává jeden z nich. Je
to francouzský národohospodář André Siegfried, muž,
přednášející na nejvyšších vědeckých učilištích francouzských a
známý v celém světě svými knihami »Amerika no světové vál
ce«, »Anglie po světové válce«, Krise Evropy« a j.. které byly
přeloženy do mnoha řečí a u nás přirozeně vyšly hlavně ná
kladem bývalého ministerstva zahraničí. V knize »Amerika po
světové válce«, jež byla ve Francii vyznamenána cenou a u nás
vyšla v roce 1928, píše tento uěený Žid o svých souvěrcích
v Americe:

»Případ Židů je zvláštní. Zdánlivě je temperatura, při kte
ré se slučují, nejnižší, ale o tři generace později nutno konsta
tovat!, že zůstali různorodí a neasimilováni. Ježto je jich v ze
mi tři miliony, z čehož půl druhého milionu v New Ýorku. je
problém vážný, tím více, že tu je celá škála od bankovního
aristokrata z Londýna nebo Frankfurtu až po hadráře, kteří
unikli z ghetta Polska nebo Ukrajiny.

První dojem, řekli jsme. je ten. že amerikanisace Žida se
provádí rychle. Nikdo mezi cizinci není schopen snadněji se
přizpůsobiti. Nemá ostatně všechno ovzduší Spojených států v
sobě všecko, čeho je třeba, aby se mu líbilo? Uznává peníze,
úspěch a výsledky, které je vidět, je ctižádostivý, má nakvap
a hoří tím více pro zdar, že se musí pomstíti za staletí hanby
a potlačení. A pak svými morálními počátky je tak blízký pu
ritánu: totéž utváření na základě bible, téhož vědomí vyvole
ného národa, tatáž snadná přeměna náboženské mystiky v do
bývání bohatství a moci. V první fázi své asimilace Žid uvádí
v úžas lehkost, kterou si přináší, ba přehání, je příliš horlivý,
až je to podezřelé. Při nacionalistických projevech v New Yor
ku, kdy se rozvinuje prapor s hvězdami, můžete býti jisti, že
jeho žerď drží syn Israele, kdežto »stoprocentní«, jehož děd znal
Washingtona, zůstává znechucen stranou. Zachvácen rytmem no
vého světa, jemuž se přizpůsobuje tak dobře, že jej předhání.
Žid, jak se zdá, zprvu vesele zapírá celou svou tradici. Změní
se jméno, ze Schönberga stane se Belmont, z Jonáše Jones: »pře
jde«. jak říkají negři, to jest ztratí se mezi křesťany.

Tak po vyučení, zkráceném na minimum, jako v těch práv
nických školách, kde se soustřeďují na tři měsíce přednášky tři
let, ježatec. pocházející z dalekého ghetta východní Evropy, se
amerikanisoval. Nic exotického se na něm neukazuje. Zdá se,
že mu nesejde na jeho náboženství. První generace zůstala oddané
věrná sabbathu, druhé stačí kompromisní chování, plní společ
nosti ethical culture, kde nalézá liberální protestanty, oddané
rovněž sociální povinnosti. Třetí generace myslí, že jest úplně
osvobozena. Počet Židů. kteří takto mizí v americkém oceánu, je
jistě značný. Není o tom pochyby, ale zůstávají tu orthodoxní,
věrní synagoze, kteří mnohdy útočnými obraty získávají zase
ztracené bratry. S druhé strany nejenom v brlozích velkých
měst. nýbrž i v elegantních čtvrtích, kde žijí bohatl, je nápadný
fakt, že Židé, ať dobrovolně čili nic. zůstávají seskupeni mezi
sebou, snad ne tak z náboženského pojítka ve vlastním smyslu
jako z temného společenství rasy. Sociálně učinili vše. aby o-
vládli křesťany: vpadli pokradmn do jejich hotelů, až je z nich
vyhnali, vklouzli do jejich klubů, odkud je vylučoval urážlivý
ostracismus, a dostali se svou prudkou rozumovostí do univer
sit, odkud snaží se je vytlačiti pudový odboj méně nadaných.
Nakonec tito pseudoasimilovaní na honem zůstávají ve stavu
různorodého kvasu a je možno je rozeznati, nesmíšené s ostat
ními. na dně tyglíku.

To znamená, že přes hmotné přizpůsobení původní genius rasy
zůstává, poznamenávaje svým razítkem všecky myšlenky, všecky
činy a všecko, co dokážou vzdálení potomci Abrahamovi. Uvolil
se obětovat vše až po svůj mysticismus, předstíral, že přijímá
onen ponurý sociální pragmatismus, pravé to náboženství mo
derní Ameriky. Avšak vzpomínky předků se mu vracejí. Ach.
vždyť je přece důrazněji náboženský než pravý Američan! Jeho
akce se pro okamžik shodovala s protestantismem, avšak natrva
lo odlišná duše židovská přetrvá. Když se na Spojené státy
vrhla vlna ruských přistěhovalců, značně židovsko-ruská v po
sledních dvaceti letech XIX. století, byli v Americe již mnozí
Israelité nejvyšších tříd, značně přizpůsobení americké kultuře.
Mnozí z nich, tehdy již laičtí, byli zase uchváceni orthodoxií. Dnes
snaží se na vrstvu zatrpklých popíračských vyschlých Židů prv
ního přizpůsobení vložiti se v neméně moderní uniformě Židé.
pocházející v přímé linii z mystické tradice I v nejvyšších ro
dinách setkáte se s těmito sociálními povstalci, zmítanými a
odpůrčími proti Západu a nesmiřitelnými.

Vzorní, že je tu něco. co se rozhodně neslučuje s ostatními,
vyvolalo již dávno antisemitismus, jehož různé příčiny osvětlují
živým světlem nenapravitelnou různorodost Židů v americkém
prostředí. Především byla to oprávněná obava před hospodář
skou konkurencí: Židy se pohrdá, ale koncem měsíce bilance
»ušlechtilého« zpravidla podtrhuje, že nebezpečný sok měl větší
úspěch. Příčina je beze vší pochyby v jeho obchodní obratnosti,
ale také v jeho vášnivé ctižádosti. Rytmus činnosti Žida v ob
chodním boji je zběsilý. Američan, zvláště v New Yorku, v tom
to novém Jerusalemě, děkuje za to, že jest nucen jeho přítom
ností udržovat! svoji činnost na úrovni paroxysmu. Bludný Žid
zde nutí křesťana, aby ho následoval ve vyčerpávajícím shonu.

Ještě horší je to na poli intelektuálním, kde průměrný Ame
ričan jistě není ve svém oboru. Ponechán sám sobě pracoval by
»stoprocentní« jistě málo duševně: na universitách by se věnoval
hlavně sportu nebo flirtu, v knihovnách by žádal především léh-
kou četbu. Naproti tomu Žid na těchže universitách a knihovnách
bledne nad vážnými knihami: nad sociální naukou, vědou a fi
losofií. Boj je nerovný, ozývají se protesty! A jak tento poto
mek proroků, jenž podle slov Peguyho čte již 2000let, užívá své
věčně napjaté inteligence? Je to inteligence, kterou nelze ocho-
ěiti, ba ani disciplinovat!, neboť uvádí vše v pochybnost ke
svým vlastním účelům. A to právě americká společnost nechce:
potřebuje činnost ducha, která jest kolektivně upravena a orga-
nisována a ve které individuum není nutkáno, aby dokazovalo
svou osobitost, leč vzhledem společnému cíli a ve společném
rámci Židovský duch jest zcela jiný. intelektuálně revoluční a
proto podezřelý. Přes zřejmý paralelismus, který je spojuje v ji
sté části jejich křivky, se sociální protestantismus a židovství na
konec rozcházejí. A na konci je tu antisemitismus, neboť přes
cenné* židovské snolupracovnictví protestantská Amerika jedná
v této věci jako organismus, který se brání.«

Přítomnosti
šéfredaktor Dr.EMANUELVAJTAUER
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te na Vás, dámy mil<^
směji v jednom kuse^
Protože mám sněhobílé;
»dravé iuby v pus«»

ZUBŮ OCHRANA

2

Značka

ie zárukou spolehlivé jakosti
všechdruhů keramických výrobků

Západočeské továrny kaolinové šamotové a slovenské závody magnesitové,

«kdoví společnost v Praze• generílni ředitelství v Praze II.,Upůjčovny9, tel. 298-41
250
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ČESKOMORAVSKÉ STROJÍRNY A S j

CicUus APOLLO

Praha VII, Letenské nám., tet pokl. 775-20.

DENNE VEČER V 19 HODÍN,

V SOBOTU, V NEDĚLI A VE ČTVRTEK
TÉŽ ODPOLEDNÍ V 15 HODIN
velký, každý měsíc NOVÝ

CIRKUS.^

nejlepsích

světových

atrakcí

PŘEDPRODEJE:Lindlova pasáž. Václavské n.4,
telef. 222-94,Flora,Vinohrady, České Slovo,
Václavské nám. a u pokladen cirkusu, tel.
775-20,od 9 hod. nepřetržitě.

SPOJENÍ:(přímétrati) 2, 8, 11,18,s přestupních
tratí: 3, 7, 14,17,22,23.
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TmmimMá zmatím,

po práci čištěni rukou
Schichtův Ominol, který se
při tom osvědčuje právě tak
dobře jako při drhnuti v ku
chyni a domě. Ominol šetři
mýdlo!
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