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Přítomnosti
Doc. dr. Josef Kliment:
Hácha
(

šestému

Tednotliví

výročí

lidu
a hlas
Dr. Emila
volby

Háchy.)

lidé dovedou býti velmi často vděčni. Lid
nevděčný. Dovede prohlašo
za svoje dílo, avšak dovede
také upříti svému vedoucímu i pro minulost jakoukoli
souvislost s hlasem lidu, jakmile se počne zdáti, že vý
voj půjde jinak.
Výtka, že státní president Dr. Emil Hácha nejedná
podle hlasu lidu, bývala dosti častá v prvé době po zří
zení Protektorátu. Ustupovala pak úměrně s tím, jak
těžké rány dopadaly na jednotlivé národy, jichž vedoucí
volili cestu jinou. Znovu počala se ozývati, kdykoli za
kolísalo válečné štěstí v neprospěch Ríše.
Jaký jest ve skutečnosti poměr Háchova šestiletého
vedení
hlasu lidu, čili jinými slovy, b
o zá
chranné
dílo Háchovo
či v roz
v souhlase
veřejného
stavem
.míporu, s tehdejším
nění?
/
Trochu »srovnání nám tuto otázku velmi jasně zod
poví ve prospěch Háchova vedení.
Kdo se rozpomene na stav českého veřejného mínění
v září 1938, nepopře, že heslem téměř jednomyslným byl
tehdy boj. Stáli jsme dobře ozbrojeni proti velikému
sousedu a národ byl téměř jednomyslně ochoten jiti do
války. Vedení spočívalo tehdy v rukou býv. presidenta
Beneše. Přes téměř jednomyslné odhodlání národa teh
dejší politické vedení do války nešlo, naopak zvolilo ces
tu bolestného ústupku a naprosté politické přeorientace.
Tehdy musilo jiti vedení proti hlasu lidu.
Jak zcela jinak vypadala situace v době březnového
osudového rozhodování Háchova v r. 1939! Válečné na
dšení ustoupilo již tehdy úplně heslu nové budovatel
ské práce na skromnější základně. Jak jsem již loni na
psal, nebyl přece Dr. Hácha zvolen na program jakékoli
odvety nebo boje, nýbrž na program zachrániti co mož
no nejvíce z tehdejších trosek. Neskreslujeme tehdejší
veřejné paínění, připomínáme-li, že tehdy
— po dřívěj
ším rozčarování — bylo obecným hlasem lidu:
umožni ti
těžce zkoušené žijící generaci klidné dožití a politickou
cestou zaručiti existenci budoucího národa. I když se zří
zení Protektorátu zdálo zprvu velmi těžkou podmínkou,
převládla nakonec snaha vůbec žiti. Neskreslujeme tedy
nic, zjišťujeme-li, že cesta
politické
záchrany,
kterou
nastoupil
státní
president
Hácha,
byla
p 1 n ě k r y t a h 1 as e m 1i d u.
Ale můžeme jiti ještě dále. Víme, že vypuknutí války
dodalo mnohým vnitropolitickým otázkám méně přízni
vý průběh, než jaký mohl býti očekáván v ovzduší břez
na 1939. Jistě přáním lidu bylo, aby na nové základně
bylo vytěženo pro českou věc co nejvíce, jakož i aby
škod bylo co nejméně. Tomuto snadno poznatelnému přá
ní vyhověl státní president tím, že vedle své státoprávní
funkce přijal na sebe ihned od počátku odhodlaně funk
ci politické hlavy českého národa a v této funkci
ne
opomenul za celá léta nic, čím by mohl situaci českého
národá prospěti.
Tak upozornil zcela jasně brzy po vypuknutí války na
okolnost, že teprve po válce bude možno provésti plně
novou státoprávní ústavu tak, jak oběma stranám tanula
na mysli v březnu 1939. Stačí po této stránce připomenouti projev ze dne 21. února 1940, kde p. president vý

,) jako celek bývá však
vali dílo vedoucího politika

slovně projevů je nadějí, že »s vítězným mírem přijde
plnému uplatnění zásada, že Protektorát Čechy a
také
Morava se spravuje jako svébytná jednotka svými vlast
ními orgány«.
Dokladem toho, že lid plně se postavil na linii sebezáchovné politiky a drobné budovatelské práce, jsou ne
sčetné písemné a ústní prosby, s kterými se obyvatelstvo
denně obracelo po celá léta na státního presidenta a je
ho spolupracovníky ve. všech drobných starostech, vy
volávaných novými poměry. Kol" těchto otázek vytvořil
se veliký kus presidentovy denní práce.
omylu. Byla
Ovšem jedna důležitá okolnost sváděla
to naprostá nehlučnost a neveřejnost většiny práce pre
sidentovy a jeho spolupracovníků. Tento způsob ostře
kontrastoval s honosnou veřejností dřívějších pracovní
ků, zejména s okázalou českou politickou činností za
prvé světové války. Pan president o tom jednou pro vždy
řekl
zástupcům tisku dne 17. října 1939:
»Pro nás, na které osud uvalil ono nesmírné břímě
odpovědnosti za naše věci národní, byla by to veliká vý
hoda, kdybyohom mohli dáti veřejně kritisovati sebe a
odpovídat na kritiky ty. Dnes však se odehrávají věci
politické — a politické jsou všechny věci, které se do
týkají zájmů národních — za zavřenými dveřmi, dnes
věci politické se nevyřizují — abych tak řekl -- na pi
tevním stole, před očima všech, za kritiky příznivé i ne
příznivé. To je pro nás velká nevýhoda, poněvadž tento
myšlence, že vládá i já' a všichni ostatní,
postup svádí
kteří stojíme na vedoucích místech, buď přihlížíme ne
činně
našim potřebám, anebo že jich neumíme hájit
s dostatečnou energií, dosti pohotově, a pracovati na
všem, na čem národu záleží. Mohu toho jen litovat. Kdy
by bylo možno zase odkrýti celý onen obraz naší čin
,
nosti, myslím, že by bylo málo lidí, kteří by mohli
býti
naší
činností
nespokojeni.«
s
Zkrátka nebylo jediné důležitější příležitosti, aby hlas
lidu stále a stále neuplatňoval záchranný a budovatel
ský ráz Háchova poslání. Lidé chtěli žiti, nikoli se efekt
ně a beznadějně obětovati. Celý národ
má stejně
zásluhu
či vinu
cestou
na tom, že nešel
zoyfalého
odboje.
To, co zjišťujeme o souhlase Háchova díla s hlasem
lidu, nemá znamenati, že snad i u každého jednotlivého
počinu českého politického vedení předpokládáme
na
prostý souhlas všeho lidu. Rozhodno zůstává pouze, že
snaha
zachrániti
vati životy
mi
a neris
lionů
byla a jest
shodě
v naprosté
s vůlí
žijící
české
Volba prostředků jest již
generace.
výhradně věcí vedoucího jednotlivce, právě tak jako při
záchraně lidského života zůstává volba prostředků znal
ci — lékaři, jenž jest oprávněn v případě potřeby jednati
i proti dočasné vůli toho, jenž chce býti zachráněn, do
konce i způsobiti mu velkou dočasnou bolest. Vždy te
prve později se pozná, proč tomu či onomu bolestnému
prostředku bylo nutno v zájmu hlavní věci sáhnouti. I
politický vedoucí musí často snésti velkou dávku nespo
kojenosti, než se pozná všeobecně význam jeho činu,
V době dnešního střídavého válečného štěstí musíme
počítat s*'tím, že stále více bude »hrdinných« jednotliv
ců, tvrdících bez ohledu na vlastní dřívější stanovisko,,
že Háchova politika byla nestatečná a špatná. Lidé, kteří
nejvíce dovedli využiti klidu a míru, zaručeného prací
státního presidenta, budou se předsťihovati v radika l; smu. Budiž nám blahým vědomím, že historickou pravdu
nepřekonají.
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strategie

Emanuel

Moravec:

spojenecké

'

zimní

ofensivě

na Západě. Třeba však jmenovat ještě čtvrtou a tou je
— s t r a ch z R ý n u. Když na počátku léta Anglo-Anieričané vyrazili z Britských ostrovů, na cestě do Berlína
měli tři mocné překážky: 1. Atlantický val, 2. Západní
val a 3. tok Rýnu. Po půlročním zápolení podařilo se
Anglo-Američanům překročit pouze Atlantický val. Nyní
stojí v severní části fronty před Západním Válem. Rýn
je zde teprve čeká. Eisenhower by zde rád svedl s Němci
rozhodnou bitvu v prostoru mezi Západním válem a Rý
nem. Nerad by se setkal s novou souvislou obranou na
Rýnu. Počítá takto: Hlavní ložiska porýnské železné rudy
a uhlí mají Němci na západ od Rýna za severní částí
fronty. Aby je neztratili, vypnou všechny síly, což zna
mená, že je nashromáždí na západ od Rýnu a tím je vy
staví nebezpečí, že v případě porážky budou přitlačeny
na rýnský břeh a že jen trosky německých divisi dostih
nou východního břehu Rýnu, kde už nebudou s to organisovat souvislou obranu, která by stála za řeč.

T^ři vojevůdcově rozhodování ne právě podružnými
d^ba
zimě
X
složkami jsou roční
a počasí._V
veliké
požadavky
poněvadž
kladla
válčívalo,
zřídka
se
na vojsko a poskytovala malé možnosti taktické plynu
losti operaci^ především svým krátkým dnem. V zimě
lehké ranění’ se stává snadno těžkým. Ztráty jsou proto
operačně ne
větší a denní postup kratší, přidá-li se
výhodné roční době špatné počasí, ofensivní akce jsou
pak ještě nákladnější, poněvadž za nevýhodných pozo
rovacích podmínek na zemi i ve vzduchu dochází ne
plýtvání krví i materiálem. Na rozmoklých
zbytně
sovětská
Strategie
a strategie
cestách vázne také zásobování.
anglo-americká
Rozhodl-li se vojevůdce přes nevýhody ročního údo
bí a počasí ofensivní operaci, pak jej tomu mohly do
Vývoj vojenských událostí na západě nezáleží jen naX,
nutit jen velmi naléhavé důvody. Musí patrně pospíchat,
tom, co bude dělat Eisenhower a jak se budou chovat
než nepřítel bude mít všechny vysoké trumfy pohroma
Němci, nýbrž také na tom, co se v té době bude
dě. V podobné situaci je nyní vrchní velitel spojenec
italské
odehrávat
kých sil na Západě, generál Eisenhower. Před dvěma
na jižní
a východní
so
větské
frontě.
Italská fronta' je anglo-americká,
týdny rozpoutal postupně na celé frontě velikou ofensibude tedy úzkostlivě spolupracovat, jak ukazují poslední
vu, ve které musí zdolávat nejen německý houževnatý
odpor, nýbrž také odpor nevýhodné roční doby a nejvýš
útoky 8. britské armády podél jaderského pobřeží.
nepříznivého počasí.
Pokud jde o sovětské připojení, není vše jasné. So
větské armády jsou prozatím aktivní na krajních kří
V květnu příštího roku měl by Eisenhpwer roční
dobu i počasí znamenitým spojencem. Do té doby by ze
dlech v Kuronsku a na středním Dunaji, kde stále ještě
leží těžiště sovětského úsilí. Sovětská strategie pospíchá
Spojených států mohl dostat další vycvičené divise, další
jihozápadu, aby si zajistila území bývalé Jugoslavie,
svazy letadel a další válečný materiál. Opravily by se
francouzské přístavy, železnice a silnice. Ale Eisen
kam se v poslední době z jihozápadu vloudili tiše Angli
hower
nemůže
Dostal rozkaz, že má za
čané. Pod záminkou, že nesou pomoc Tito-Brožovi, ob
čekat.
útočit ještě v listopadu, ať to stojí co stojí. Na krvi i ma
sadili jaderské pobřeží od Splitu až po Valonu. Svými
teriálu při tom prý nezáleží.
proudy pronikli až
Mostaru a Skadarskému jezeru.
Soluni je nyní pod
Je na snadě otázka, čeho se spojenci tak polekali a Balkánské pobřeží od Splitu až
dnes
pány
britskou kontrolou. Angličané
jsou
proč spustili tuto podzimní ofensivu uprostřed mlhy,
deště a bláta? Britský tisk se skrývá za výmluvy. Pro
východů
Jaderského
a Egejského.
z moří
případ neúspěchu označuje už hlavy, které se budou ku
V Thrakii, počínaje od východu, se postupně vytváří d etálet, ale mnohé napovídá zlehka a neurčitě. »Manchester
markační
čára
b r i t s k o - s o v ě t s á, která s
dalším ústupem německých balkánských
divisi směrem
Guardian« nedávno napsal: »Právě zahájená veliká ofenseverozápadu se stále více a více bude prodlužovat.
siva na Západě představuje akci spojeneckých velitelů,
kteří jsou přesvědčeni, že nepřítel může být před sklon
V této válce, jak už bylo několikrát tu připomenuto,
kem roku poražen. Mnoho věcí si vynucuje rychlý ko
Anglie získala prvou společnou hťanici se Sovětským
nec.« — V tomto úvodníku čteme dále — »Zpustošené
svazem mezi Afganistanem a Tureckem v délce 1.600
země volají po pomoci. Není ostatně chytré, ponechákm. Nyní Jk tomu přistupuje společná demarkační čára
1 i se Ně me cku čas
rozvinutí
jeho
no
na Balkáně mezi Skadarským jezerem a ústím 'Strumy
vých
zbraní.
A'na Dálném východě je také třeba
v délce 500 km. Z jižního Iránu a z jižního Balkánu
zasáhnout podle úmluvy.« — Současnou ofensivu na Zá
Anglie snaží se totiž zaštítit Turecko a Irák před sovět
padě si tedy podle »Manchester Guardianu« vynutily:
ským nátlakem, ale na jak dlouho? Sovětské velení se
1. strach před novými německými zbraněmi, 2. strach
nyní více zajímá o západní Maďarsko a o Charvátsko
z anarchie v »osvobozených« krajích, která den ode (ine než o Východní Prusko. V »letní ,ofensivě« přispěchalo
zřetelněji vyúsťuje do organisoyaného bolševismu, 3. anglo-americké invasi na pomoc už po dvou týdnech.
strach z vývoje na Dálném východě.
Kdy vyrazí na pomoc anglo-americké »zimní ofensivě«?
Pro tento podnik z nouze se ovšem musí uspořádat
Dva týdny už uběhly.
veliká reklama. Proto »Daily Mail« píše velikými litera
- Další vývoj spojenecké »knock-out ofensivy« na Zá
mi o »knock-out ofensivě«, která do konce roku Píši
padě závisí nejen na tom, eo se bude dít na zbývajících
svatosvatě zlomí. Všichni ze spojenců mají náhle na
dvou evropských frontách, nýbrž také na tom, co při
spěch; vyčerpaný Sovětský svaz, usoužená Anglie i nese zimní doba na frontách Dálného východu, který je
mrzuté Spojené státy. Víme proč. Než se angloameric
jednou z příčin spojeneckého ofensivního spěchu. Spo
kým armádám podařilo pohnout v Normandii německou
jené státy před presidentskou volbou rozpoutaly mocnou
frontou, trvalo to plné dva měsíce. Místní průlom byl
ofensivu proti Filipinám, která musila vyzrát na bitvu
proveden v Normandii. Tehdejší celková fronta měřila
podobné prudkosti, jako je zápolení u Cách. Prozatím
od Pyrenejí až ústí RýnuT.800 km. Tehdy na jihofranamerické velení dopravilo na ostrov Leyte 7 divisi.
couzském pobřeží se táhla 600 km dlouhá fronti, obsa . V Birmě stojí veliká britská armáda v síle 750.000 mu
zená německými jednotkami po zhroucení Italje. Dnes od
žů, aby se pokusila znovu otevřít birmskou cestu a tím
švýcarských hranic
ústí Rýnu je jen 600 km. I když
umožnila pozemní zásobování čunkinské Cíny. 2e spo
do této fronty se nepříteli tu a tam podaří vrazit klín,
jenci anglo-ame^čtí nemají svých divisi nazbyt, svědčí
zůstává tento klín jen klínem taktickým,
nynější vládní kříse v Kanadě?- která se vzpouzí poslat
do Evropy další kontingenty a v tom., jak je Eisenho
r- ' Vypočítali jsme tři naléhavé příčiny, které Spojence,
této ofensivě
— podle jejich vlastního doznání, dohnaly
wer nucen přehazovat, divise z Italie do Francie, aby
2-34

Přítomnosti
tit dluhy ukázaly ilusornost těchto představ. Válka se
vel
potom jevila už jen jako jedinou schůdnou cestou
kému cíli světovlády. Bubnová palba, která otřásá v těch
to dnech západní frontou a proudy americké krve, kte
ré se tam prolévají, majť strhnout poslední překážku,
která se v Evropě staví v cestu »americkému století«.
Přednosti

Ameriky
v 19. století
příčina
a jejich

Ukázali jsme si v posledním článku (Evropa v rus
kém zrcadle), jaké jsou věčné hodnoty naší pevniny v
porovnání s jeho ruským předpolím. Tentokrát postavme
si zrcadlo Ameriky, abychom poznali sami sebe, a hod
noty, za které se tu bojuje.
' V očích průměrného Američana srovnání Evropy s
Amerikou vyznívá pro Evropu nepříznivě. Od samého
vzniku svobodných Spojených států byl Američan pře
svědčen o své prvorozenosti. Právě na tom pTívlastku
»svoboda« stavěl svoji prvotní převahu. Ne nadarmo
první pohled každého, kdo cestuje do Spojených států
po Atlantiku, musí spočinouti v přístavu newýorském
na obrovské soše Svobody, darované Spojeným státům
revoluční Francií. Ale byl to také prvně Francouz, který
světu oznámil v sensační knize o »Demokracii v Ameri
ce«, Alexis de Tocqueville, že s. tou svobodou je to po
divné. Už v r. 1833 říká, že demokracie, jež je ve Stá
tech provedena do nejzazšího důsledku, zvrhla se v »ty
ranii většiny«. Co se nehodí většině, jež se projevuje
hlasováním a vládne volenými soudci, volenými úředníky
vypěstěnými
a voleným parlamentem
a jednostranně
zvyky, to je nemilosrdně udupáno.
»Neznám země,« zněl jeho sensační soud, »kde po
všechně vládne méně neodvislosti ducha a méně skutečné
svobody diskuse jako v Americe. ... V Americe většina vy
ryla strašlivý kruh kolem myšlenky. Pokud se spisovatel
drži v jeho obvodu, je svobodný, běda však. odváží-li se
z něho vyjít. Ne že by se musel bát planoucí hranice, ale ie
vystaven nechutnostem všeho druhu a každodennímu pro
následováni. Politická kariéra je mu uzavřena. Urazil jedi
nou mocnost, která má možnost mu ji otevřít. Všechno se
mu odepře. 1 sláva.«,
Tocqueville vidí v té rozhárané a místy despotické
Evropě mnohem více svobody než v Americe. Pojednou
se mu Evropa s mnoha politickými autonomiemi jevila
jedinou zárukou skutečné svobody. Hlásá-li někdo prav
du v Evropě, a »žije pod vládou absolutní, má často za
sebou lid. Žije-li v zemi svobodné, může se podle potře
by schovat za autoritu krále«. »...La Bruyěre bydlil
v paláci Ludvíka XIV., když psal svou kapitolu o šlechtě
a Molire kritisoyal dvůr v hrách, které se provozovaly
před dvořany,« »Ale v demokracii, jež je organisována
tak jako Spojené státy, najde se jen jedna pravomoc, je
diný pramen síly a úspěchu a nic mimo něj:«
Tento soud Tocquevillův platí po celou dobu existen
ce Spojených států a dnes ještě silněji než tehdy. (Při
pomeňme si jen daytonský proces s profesorem Darwi
novy nauky Scopesem, který byl odsouzen a zbaven
práva učit.) Zato důkladně še změnila jiná přednost
Ameriky, kterou Tocqueville zjistil. Byl překvapen, jak
bylo bohatství rovnoměrně
rozděleno v zemi a jak
v zemi nebylo vůbec žádných kapitalistů. Šedesát let na
to Angličan James Bryce (The American Common
wealth) nalézá, že je v Americe mnohem více milionářů
než v kterékoli jiné zemi a že Spojené státy za čtyřicet
let budou mít tolik boháčů, jako všechny státy evrop
ské dohromady. Toto proroctví se splnilo. Za Roose
veltovy éry sáni Roosevelt je nucen zjišťovat, že většina
bohatství země je v rukou 600 společností, které vlastní
dvě třetiny národního majetku (Roosevelt: Pohled do
předu. 1933) a těchto 600 společností, jak ukazují stati
stiky a výkazy, patří nakonec jen nějakým 60 rodinám;
(Lundberg: America’s 60 Families).
Ale přes toto rychlé soustřeďování se bohatství v ru-
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kách finanční oligarchie přece jenom po celé 19. .století
byla Amerika prostě »Amerikou«, což v řeči Evropanů
znamenalo zemi neobyčejných možností. Do ní se utí
kali revolucionáři ze všech zemí evropských, lidé, kteří
doma ztroskotali majetkově, i mladá krev, která cítila,
že v Evropě jde vše pomalu a že jejich touze po rozma
chu se naskýtá přespříliš překážek. Všichni našli v Ame
rice svůj domov. Ale s ním i volnou dráhu pro svou ener
gii. Tu najednou mohli začít jakoukoli novou existenci.
Nebrzdily je žádné navyklosti feudální, žádné předpisy
cechovní, žádné zákony státní, nikdo je nevytrhl z ob
čanské činnosti do armády. Na přelomu století 19. a 20.
ptá se socialista a historik kapitalismu Werner Sombart
ve stejnojmenné knize: »Proč není ve Spojených státech
socialismus?«. A ukazuje ha pozoruhodný zjev, že skalní
socialisté, jakmile se octnou v Americe, zapomínají brzy
na principy socialismu a stejně jako ostatní obyvatelé
Ameriky zaujmou záhy ke kapitalistickému podnikání
kladný postoj. Vysvětluje si to mnoha příčinami: výděl
ky, které jsou v Americe dva a půlkrát větší než v Ev
ropě, kamarádským chováním podnikatele
dělníkům,
což je přirozené v zemi, kde byl stálý nedostatek děl
níků vůt^ec a kvalitních zvlášt a kde dělník měl vždy
možnost uniknout z existence dělnické do existence sa
mostatného podnikatele. Život byl v ustavičném pohybu,
vlna lidská šla za vlnou, a kdo dřív byl ve vlně nejnižší,
postupem doby se dostával výše a někdy až i
vlně
nejvyšší. Neujaly se proto v zemi žádná třídní nenávist
a žádný třídní boj. Odborové organisace samy byly spíše
obchodní podniky s lidskou kvalifikovanou prací, přátel
sky se smlouvající o nejvyšší mzdu se zaměstnavatelem
a vůbec ne orgány bojové. Ale největší vliv na odklizení'
jakéhokoli třídního napětí měl nadbytek půdy. Od ob
čanské války Severu proti Jihu byly komukoli přidělo
vány pozemky v nově otevřených státech středního a
dalekého západu a to víc než cokoli jiného ničilo v zá
rodku každý výhonek třídní nenávisti. Henry George
v knize »Pokrok a chudoba«- ukazuje zázračný účinek té
to veliké příležitosti.
»Veřejné území, velký rozsah půdy, jež se měla teprve
odevzdat! do soukromého majetku, obrovský obecni majetek,
na který se upíral zrak energických lidí, to byla hlavní okol
nost, která od dob prvních osadníků na atlantickém pobřeží
utvářela náš národní charakter a zabárvovala naši národní
myšlenku Ne proto, že jsme unikli šlechtě s tituly, odstranili
právo pryorozence, ne proto, že jsme volili všechny svoje
úředníky od ředitele škol až po presidenta; ne proto, že naše
zákony jsou dány jménem lidu a ne jménem
nějakého kní
žete; ne proto, že stát není podřízen žádné církvi a že naši
soudcové nenosí paruky, ne proto jsme zůstali ušetřeni zla.
které řečníci v den 4. července označují jako hlavní známky
opotřebovaných despocií starého světa. Celková inteligence,
široce rozšířený blahobyt, plodný duch vyhálezecký. schop
nost se přizpůsobit okolnostem, volný nezávislý,duch. ener
gie a sebedůvěra, jež náš národ vyznačují, to nejsou příčiny,
nýbrž účinky — vyrostly z volné půdy a země. Volná půda,
to byla ta přetvářející síla, jež proměnila ospalého evrop
ského sedláka v sebevědomého farmáře na západě. I obyva
telům měst dodávala sebedůvěry a byla věčným pramenem
nadějí pro lidi, kteří nikdy na to ani
nepomýšleli,že by u ní
hledali jednou útočiště. Když dítě Evropy uzrává v muže,
shledává, že néjlepší mista na hostině života jsou už zadána,
a musí se se svými společníky spokojit drobty se stolu
padajícimi s naději nula proti tisíci, že si spřece nějaké
mí
sto vynutí nebo vyšvindluje. V Americe měl člověk v kaž
dém případě pořád ještě vědomí že za ním je kdesi volná
půda a vědomí toho proniká národní povahu ve veškeré
činnosti a dodává jí velkomyslnost a pocit nezávislosti, pružnosti a snaživosti. Vše, co naplňuje Američana pýchou, vše,
co dělá americké podnikání lepší než ve starších zemích, je
možno uvésti na tu příčinu, že země a půda ve Spojených
státech byla laciná, poněvadž přistěhovalec měl volnému
použití půdu panenskou a neosídlenou.«
Toto zjištění Henry Georga je jedním z nejzákladněj
ších. Jím še opravdu vysvětluje hlavní rys amerického
života v 19. století. Nebylo to lepší zřízení, lepší vláda,
lepšj vlastnosti amerického člověka, které činily z Ame
riky zemi blahobytu a nekonečných možností, nýbrž byla
to především prázdná a neosídlená pevnina, která se tu

náhle rozevřela před evropským člověkem a dala mu
volnost životního rozmachu. Bylo něco takového možno v
Evropě, kde šlo o přeplněnou pevninu? A může něco ta
x
Američan Evropě dnes?
kového poskytnout
zázrak
průmyslový
v e 20. s t o 1 e t í.
Ale ani ve Spojených státech volná půda netrvala
věčně. Ke konci devatenáctého století se více méně vy
slaví
čerpala. Ale přesto nalézáme, že amerikanimus
největší triumfy teprve v třetím desítiletř 20. století, kdy
je možno dokonce pozorovat zpětný pohyb z farem do
měst. Američan neztrácí ani po vyčerpání půdy nic ze
svého sebevědomí. Dívaje se na Evropu, shledává, že je
proti němu zemí, kde není žádných opravdu gigantických
podniků a životní standard obyvatelstva v Evropě je ve
srovnání s Amerikou na úrovni chudých příbuzných.
Dvacet čtyři milionů Američanů má své auto, což zna
mená skoro jedno auto na jednoho dospělého muže. V
Evropě auto je v tu dobu privilegiem bohatých. Většina
rodin dělnických má v Americe svůj domek se salon
kem, v němž večer do ulice svítí světlo stojací lampy,
ústřední topení, ledničku, samohřací piano, radio, v ban
ce šekovou knížku, v kinu reservované místo. To už ne
ní venkov, který je páteří sebevědomí, to už není půda,
která tvoří pravé bohatství. To je průmysl a jeho tajem
ství úspěchu.
A to vše přichází v době, kdy na východě evropském
vítězí Lenin a do Evropy, válkou zthudlé, vrhají Sověty
pochodeň revoluce. Podkopávají v Evropě především ka
pitalistické sebevědomí. Nastal opravdu konec kapitalis
mu? Byla válka skutečně poslední křečí kapitálistickéhp
systému? Není z bídy jiného východiska, než jaké na
značuje prorok z Východu, Lenin?
V té době evropské úzkostí přichází poselství Garcyovo ze Západu. Je vtěleno v jednoho muže: Forda!
Kapitalismus že je mrtev? Podívejte se nám, do Ame
riky! Podívejte se především do Detroitu, kde jsou Fer
dovy závody! Na běžícím pásu vyrábíme auta, tisíce v
hodině. Auto pro malého člověka. Nepracujeme pro zisk,
pracujeme proto, že sloužíme veřejnosti. Kapitalismus byl
v krisi, poněvadž měl dosud dva nepřáteTe: Za prvé fi
nančníka, který chtěl, aby se vyrábělo jen pro dividen- 1
dy. My jsme jej z podniku odstranili. Pracujeme ne pro
dividendy, ale pro užitek, službu veřejnosti. Druhý ne
přítel byl sociální reformátor. Šeptal dělníkovi: Pracuj
málo, aby i tvůj kamarád dostal práci vedle tebe! Naše
dělnické evangelium je opačné. Pracuj hodně, nebot mno
ho výrobků zboží zlevní a učiní všem přístupné, poptáv
ka se zvýší a i tvůj kamarád najde si místo. Proti krisí
jsou jen dva léky: snížit ceny a zvýšit dělníkovi mzdy.
A ovšem stále zdokonalovat výrobní aparát a vyřadit při
prodeji prostředníka, který není součástí továrny.
Technik se zdá zachraňovat kapitalismus. Opravdu,
Fordo va formule se jeví zázračnou. Kola se točí závrat
ným tempem. Podnikatelé stavějí dělníkům domky, ne
mocnice, hřiště, prodávají jim své akcie, zařizují zname
nité tovární jídelny, tovární konsumy, tovární odbory, to
vární spořitelny.-^Američanům se točí hlava nadšením.
Našli novou formu podnikatelského socialismu a perpe
tuum mobile průmyslové výroby. V tu dobu, kdy Lenin
říká: Konec kapitalistických krisí pro Rusko, protože so
cialismus nezná krisí, hlásají američtí Fordové: konec kapítalištické krise pro Ameriku, neboť našli jsme recept
trvalého blahobytu. Ne půda, ale stroj vrací lidstvu ztra
cený ráj!
V desítiletí po světové válce byli v Americe přesvěd
nové civilisaci, zatím co Evropa tá
čeni, že našli klíč
pala kolem sebe naprosto bezradně. V tomto desítiletí
také se utvářely všechny ideály amerického poslání a
zapustily kořeny touhy po světovládě: Amerika, jež za
chránila soukromou výrobu a civilisaci strojovou tím, že
- Americký,
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ji osvobodila od krisí, je předurčena svoji lekci vnutit
ostatnímu světu a osvobodit jej od bídy a chudoby.
Ale už tehdy, i tváří v tvář americkému průmyslo
vému zázraku, Evropa se instinktivně vzepřela. Ne, že
by ji odpuzoval jen jazz, americká barnumská reklama,
žyýkací guma, systém kinohvězd, kalhoty na pásek mí
sto na šle, ham and eggs místo klobásů, konservy místo
čerstvé zeleniny, košile, jež se rozepíná vpředu jako ka
bát, místo aby se přetahovala přes hlavu, ceny na krás
né nohy a útlé boky, beauty shopy, běžící pás a lidový
vůž! To všechno byly pro ni věci vkusu a podružné. Za
čínala si však uvědomovat rozdíly záVažnější.
Civili
americká
sace
nebo evropská?
Především zarážela americká jednostrannost.
Amerika, obklopená a chráněná dvěma oceány, se žád
ným nepřítelem původně v zemi kromě slabých tlup In
diánů, bez žádného nebezpečného souseda, nemusela sě
starat jako státy evropské v první řadě o svou bezpeč-'
nost vojenskou. A poněvadž odpadala starost vojenská,
vypěstoval se v těchto chráněných prostorách jednostránný typ civilisty, který nebyl čas od času povolán
velké občanské zkoušce, aby ještě za něco jiného než
za svůj blahobyt obětoval život. Před sebou nalé
zal nezměrné bohatství půdy a surovin. Při hospodářské
činnosti žádné brzdy! Žádné cechovní šranky, žádná po
třeba vykazovat se vysvědčeními! Z Američana se stal
typický hospodářský člověk, homo economicus par excel
lence. Přišel-li z Evropy ještě ve vojenských hadrech,
utekl-li jako revolucionář z evropských zmatků, prchalli do Nového světa, protože jako myslitel nenašel v Ev
ropě než chladnou nevšíjmavost, pod sluncem hospodář
ského úspěchu začal'šévelmi
rychle přetavovat. Všech
no vlastenecké s něho spadlo, sociální zřetele se pojed
nou zdály směšně, a přemíra mozku při ruční nebo organisátorské činnosti se vlila do aktivity. Vše v něm za
krnělo, co se nevztahovalo
jedinému cíli: k rychlému
hospodářskému úspěchu. V koutku srdce mu snad dlou
ho zůstávala výmluva, že až zabezpečí svou existenci,
oddá se teprve pak zvýšenou- silou tomu, co v Evropě
bylo jeho výhradní starostí. Ale po letech byl z něho
nejvýš jeden z těch hojných v Americe »tired radicals«,
unavených radikálů, kteří na všechno mají svoje zmrazující:' »To znám, to jsem také prodělal, to nikam ne
vede —« a zůstávají věrni jen věčnému rozmnožování
svého osobního blahobytu. Všechno, co má pro Američa
na cenu, je 'vyjádřeno číslicemi: dolary, HP, kaloriemi,,
majoritou. Američan zaměnil »bigness za greatnes«, řekl
už James Bryce — rozměrnost za skutečnou velikost.
Nikdo se v Americe neptá, jaké kdo má kvality, nýbrž:
how much he is worth — kolik vydělává peněz, jak vel
ké už má úspory. Děvče se neptá po citu hochově, nýbrž
jeho lásku měří podle toho, kolik se odvážil zá ni večer
utratit." Úspěch hospodářský je pró Američana všechno.
Bylo správně řečeno, že americký režim je »theokracií
úspěchu«. Pro nic jiného není smyslu. Umění je cosi ze
zašlého světa. Typický je výrok Forda při pohledu na
obraz Rembrandtův: »Co s tím, když je to jedno dílo. Zná
sobte je miliony a já vám pomůžu dáti je do oběhu.«
Američan nechápe, že kvalita je něco jedinečného. A ne
chápe, že pro lidstvo mají hodnotu také věci krásné i
tehdy, když jsou neužitečné. Jen Američan, jako gene
rál Grant, mbhl při návštěvě Benátek prohlásit: Benátky
byly by hezkým městem, kdyby se daly vysušit.«
Tento vyschlý hospodářský tvor pozbyl
také velmi
rychle individuality,
kterou si přinesl z Evropy.
Posledně při zkoumání rozdílnosti Evropana od Rusa
zjistili jsme, že Rus neprodělal tisíciletou školu indivi
duality, kterou prošel evropský člověk a která v něm
zanechala hluboké stopy. Ale člověk, který^šel budovat
Ameriku, byl přece člověk evropský, s tou tisíciletou
školou individualismu, jež je podstatou Evropy! Mohla
se tato škola ztratit? A přece jen se ztratila! Hospodář
Křižbvatka:

ská činnost dala zakrnět všem ostatním stránkám po
vahy. Člověk se stal jednorozměrný, plošný, jako by byl
přejet hospodářským válěem a vyžehlen. Největším pěs
titelem individuality je dále historie. Ne vždy ta školní,
nýbrž ta, která je kolem nás. Evropský člověk vyrýstá
ve stínu řecké Akropole a římského Fora anebo jejich
napodobením, do jeho kolébky se dívá hladomorna ry
tířského hradu nebo štíhlá věž gotického kostela, radostné
průčelí barokního' chrámu nebo zámku, majestátnost re
nesančních radnic. Tisícerými ultrafialovými
paprsky
'
dávných vlivů je formována duše Evropana. Tyto památky jsou něco více, než jen »pohlednice« leteckého
maršála Harrise! To je životodárná síla evropské mno
hotvárnosti. Američan nic takového kolem sebe nemá.
Od minulosti anglické se odsekl svou vzpourou. Jeho dě
jiny začínají Americkou revolucí a jen mlhavě ještě r.
"1620 puritánskými poutníky. Američan vyschl nejen na
člověka toliko hospodářského, ale také na člověka bez dě
jin. Potřeba dějinné hloubky se v něm sice také ozývá,
neboť volání po protipólu je pro každého člověka ne
zbytné. Ale co mu jeho minulost poskytuje? Také Ford
byl touto potřebou zasažen a začal náhle pěstovat his
torii. Ale co mohl dát Američanům? Renovoval hosti
nec -v Massachussets, dvě stě let starý, vybavil jej teh
dejším nábytkem, oživil polky a skotské tance americ
kých předků jako protiváhu jazzu. Ale jaká to dějinná
mělkost proti tisíciletým hlubinám člověka evropského!
Ale je tu ještě něco jiného, co obohacuje evropské
.
vezmemé-li ji jako celek, je pestrá
ho člověka. Evropa,
šachovnice národů a kultur, jež všechny zůstávají evrop
ské, ale přece jen mnohotvárné. Díváme-li se na minu
lost Evropy, vidíme, jak vždy nový národ přebírá po
chodeň pokroků, když jeho souseď se vyčerpal. Národní
kolektivy zaručují tak ve svém sledu věčnou ^mladost
a bohatství Evropy. Ale Amerikáne jenom jeden kolek
tiv. Nemá desítky laboratoří
nových myšlenek. Od
Atlantiku až Pacifiku je jen jeden typ Američana. Jen
jeden Babbit, jen jedna Main Street, jako by vyšly z je
diného montážního pásu Fordovy továrny. Dvě politické
strany, ale jen jeden program. Jedna jediná většina, kte
rá drtí a která nejen ničí každou svobodnou myšlenku,
jak řekl Tocqueville, ale což je nejtragičtější, nedá jí
vůbec ani vzejít.
A tak Amerika je bez individuality jako Rusko. A ja
ko v Sovětech jejím hlavním výrobkem je masový člo
věk. Rodina, jak zjišťuje správně André Siegried (Les
Etats- Unis ďAujourdhui) hledatelům úspěchu se jeví jako
překážka, jako bašta odporu a secese. A proto se od
straňuje vliv rodiny, jak to jde: nahrazuje ji škola, církev, tisk a reklama. Jako bolševici se snaží individuum •
vyrvat z rodiny a rodinu rozbijí, podobně je tomu i ve
Spojených státech. Člověk podle vedoucí vychovatelské
doktriny, behaviorismu, je neutrální protoplasmou, kte
rá se ďá uhníst do kterékoli formy, když se použije
správné výchovy. Ale co jiného je bolševická reflexologie, podle které duše lidská je jen svazkem reakcí, re
flexů, a podle které vše záleží na vychovateli, jakým re
flexům dítě vyučí. Tam i onde jde jen o výrobu sociálnich automatů, lidí bez duší, bez individualit.
A také ovšem lidí bez srdce.
Neboť jen rodina je
velkou laboratoří srdce a tu v obou zemích záměrně i pro
ti své vůli rozkládají. V Americe převládá i u katolíka ne
uvědomělý puritánský kalvinism, podle kterého je člověk
ke spáse předurčen už před kolébkou. Milost Boží se
projevuje velikostí bohatství, kterého se člověk dodělá.
Chuďas proto je buď teprve na prahu bohatství,
ně
muž mu pomůže milost boží v něm, anebo je předem za
vržen, Bohem odsouzen chudobě a není hoden tedy sou
citu, když soucitu s ním nemá ani Bůh. V Americe pad
ne umírající člověk před nemocnicí, ale nikdo z nemoc
nice nevyjde, aby jej uložil na lůžko a dál mu ryphlóu
pomoc. Nejprve se zjišťuje, jestli si to může zaplatit.
A když se za něho nikdo nezaručí, nechá se před nemoc
nicí zemřít. I mezi dělníky tvrdé okolí má tentýž účinek.
5—37

Přítomnosti
V dlouhé řadě mužů, čekajících před továrnou na práci,
padne vysílením čekatel. Nikdq nepřiskočí, aby jej od
nesl a ošetřil. Ztratil by svůj pořad. Rada se posune, ne
šťastník se nechá ležet. Ale nemluvili jsme před chvílí
socia
o »zaměstnavatelském socialismu«? Ano, ale tento
lismus dělnických domků, továrních kantin, továrních
nákupen, továrních nemocnic je socialismus, který je
vlastně velkým obchodem. Na tomto socialismu se ještě
vydělává. Americký podnikatel je právě hrdý na to, že
se mu podařilo socialismus postavit na basi výdělkovou.
Amerika nemůže dostat srdce, poněvadž jí schází dal
kolekti
ší podrfíínka
tomu: národní
v. Severní
Amerika není a nikdy už nebude národem. Ještě do let
devadesátých minulého století mohla doufat, že anglo
saský základ jejího obyvatelstva s nordickými rasami
Evropy, jež se nejčastěji do Spojených států stěhovaly,
Ale od té doby přestěvytvoří nový anglosaský národ.
hovalectví pozůstává hlavně z ras latinských, Italů, a
slovanských, Rusů a Poláků. Slibně započatá synthesa
se přerušila. A když potom po válce se vystěhovalectví
zastavilo, ač pracovní síly bylo ještě mnoho třeba, ote
vřely se reservace černošské na jihu a 16 milionů černo
chů se rozlilo po všech státech. Z Méxika pak nasákly
tomu ještě
do země miliony indiánských dělníků.
miliony Židů. Může se z těchto různorodých ras vytvořit
ještě národ? Američtí vědci, Stoddard, Madison Grant
a j. bili na poplach. Politická spodina reagovala ožive
ným Ku Klux Klanem. Ale nižší vrstvy se bez ohleduna vědu a politiku mísí. Mluví se už častěji o rasovém
»zbrazilštění« Američanů než o zanglosasštění. Tam, kde
zejí takové rasově propasti, není ovšem možná národní
solidarita. Není také možná národní obrana proti vyko
vyhraně
řisťování. Evropa cítila správně, že její vývoj
ným národnostem je zdravější než americký vývoj
beztvárnému míšení. Není jediného náhoda v Evropě,
který by si přál opakování amerického »tavícího kotle«
na evropském kontinentě. Každý, kdo si přeje a pova
huje sjednocení Evropy za první podmínku dalšího roz
květu Evropy, nemůže jinak, než si přát jednoty při za
chování národních kolektivů, při zachování národních
kultur a národních srdcí.
Tohle vše a mnoho jiného ještě si Evropa uvědomo
vala ve chvíli, kdy v opojení úspěchu Amerika začala
mluvit (jj svém nároku na světovládu a na to, že ame
rická civilisace musí nahradit civilisaci evropskou. Civilisace kvantity měla pohřbít civilisaci kvality. Množí,
jako Kayserling a Spengler, se toho hrozili, ale považo
vali to ža nevyhnutelné. Jiní, jako Paul Valéry, se smut
nou ironií mluvili o spravedlivém trestu pro Evropu »pro
tento zemědíl, jehož osud je lidmi a prostředky tak ob
šťastněn, že by se mohl vě.čně udržeti, kdyby nebyl pří
liš hloupý, aby toho dovedl využít.«
Než Amerika rozřešila problém průmyslové prospe
rity a tak osud se zdál nevyhnutelný. Ale ve chvíli nej
většího opojení přišla pojednou katastrofa.
bublina
Prasklá
průmyslo
»amerického
v
vého zázrak
u«.
Začalo to bursovním krachem v r. 1929 a pak 15milionovou nezaměstnaností. Hoover použil Fordova recep
tu proti krisím, ale recept pojednou ztratil své magické
kouzlo. Roosevelt, který přišel po něm, s lítostí si uvě
domoval, že »už není bezpečnostní záklopky na západě,
kde dříve pole a prérie umožňovaly těm, kdo přišli o
práci, aby začali nový život.« Není ani útěku do malého
samostatného podnikání. »Nemilosrdné statistiky za po
slední tři desítiletí ukázaly, že osamělec ustavičně běží
do své zkázy, zbaven buď úvěru nebo rozdrcen soupeři
mohutně sjednocenými a dokonale organisovanými. Ho
kynář na rohu vám to může potvrdit.« Selhalo podle
Roosevelta také Fordovo a technokratů perpětuum mo
bile výroby. »Dnes je zřejmá absurdnost nové hospodář
ské theorie,« praví Roosevelt, -»která byla vtloukána do
národa v r. 1928 a 1929. Podle této theorie, proti vše m po6—38

učením dějin, práce neustane, bude-li neustále zvětšo
vána a budou-li zvětšovány mzdy ... Tak jestliže každá
rodina ve Spojených státech má jeden automobil a jed
no radio v r. 1930, bude mít v roce 1940 dva, v roce 1950
tři, při čemž se zapomnělo na starou theorii, že se vždy
v určité době dosáhne bodu nasycení.«
Najednou Americký zázrak praskl jako bublina. Ač
koli Roosevelt použil všech možných prostředků, aby
prosperitu oživil, a ačkoli se jeho Novému údělu dělala
barnumská reklama, rolníkům a dělníkům se nepomohlo
a počet nezaměstnaných zůstal na 12 milionech.
Ále rok nato, kdy se začala bavlna na státní útraty
pálit, kdy se sedlákům platily peníze za to, že nechávali
události, která
pole ladem a chlévy prázdné, došlo
jako bleskem osvětlila celé tajemství dosavadního ame
rického hospodářského úspěchu. Vzbouřila se prérie!
Úrodná půda se zvedla a ve větrných smrštích, v Ame
rice obvyklých, letěla vzduchem a vytvářela písečné du
ny. Farmářova úroda byla zničena. Po desítiletí byla pů
da prérií vymrskávána bez hnojení a jedinou kulturou. ^
Roku 1934 řekla: dost! Rázem přestala rodit. A ve světle
této vzpoury překrásné dříve černé prsti prérie uvědo
mila si Amerika a s ní i Evropa, v čem vlastně záležel
ten »americký hospodářský div«. Bylo to, bezohledné
drancovací hospodářství. Lesy se kácely, aniž se nahra
zovaly, až, ty krásné hory amerického západu zůstaly
holé, bez přirozené lesní houby, ssající vodu a udržující
prsť a vlhkost. Traktory ryly půdu bez milosrdenství.
Americký farmář, kterého bursa svedla, aby se vzdal
různorodého hospodářství, začal pěstovat monokultury a
neměl přirozeně chlévského hnoje; umělé hnojivo pak
bylo příliš drahé. Nehnojil tedy vůbec, spoléhaje na ne
vyčerpatelnost panenské půdy. Drancovalo se bohatství
uhlí, bohatství petroleje, bohatství železa. Zisky se rok
od roku zvětšovaly, ale jednoho dne musel nastat ko
nec. A ten přišel. (Viz: Johann: Země bez srdce —Stein
beck: Hrozny hněvu.)
Amerika skončila své období koloniální. Je konec vol
né půdy, lésy zničeny, zemědělství před zkázou, bohat
ství surovin pod zemí před vyčerpáním. Je konec i ne
dostatku dělnictva, přistěhovalectví zastaveno. Přirozená
bohatství jsou vydrancována, je nutno šetřit!
Americké
starosti
s e.z e vr o p š ť u j i
A najednou zažila Amerika starosti, které jí byly až
dosud tak směšné v Evropě.
Bylo nutno zaměstnat aspoň čtvrt milionu mladých
lidí na znovu vysazování lesů! To byla ale činnost bez
zisku! Horribile dictu!
Tam, kde nebyla ještě půda zničena, farmáři se ra
dilo, aby začal hospodařit po evropském způsobu: aby
byl jednotkou především soběstačnou, aby tak v néjhorším případě vyživil svou vlastní rodinu a nemusel pře
padnou na obtíž státu. — »Subsistence farms!« Sobě
stačný statek! Neuvěřitelné pro ucho Amerikánovo!
Dokonce se došlo až ke stavu, který už v Evropě po
století není: nezaměstnaní začali vyměňovat své ruční
výrobky za potraviny a za výrobky navzájem v jakých
si bursách zboží. Amerika! se vrátila do dob naturálního,
výměnného hospodářství.
Roosevelt začíná organisovat potřeby dělníků a pod
nikatelů v »moderních ceších« — modern guilds — kte
rými nazývá své kódy. A cechy byly až dosud v očích
Američanů jedním z nejobtížnějších přežitků evropské
ho hospodářství!
Ve velkém experimentu Tennessee Valley Authority
decentralisuje se průmysl na venkov a snaží se mu dát
laciná elektrická síla, aby se selství a výroba doplňovaly
harmonicky v soběstačném teritoriálním měřítku. Hrů
za! Což pak je dovoleno obci nebo dokonce státu, aby
podnikal místo podnikatele!
Jaký vpád Evropy do amerického hospodářského zá
zraku!
tomu ještě zdarma podpory v nezaměstna
nosti a pojištění starobní! A vrchol všeho: daně, daně
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PřltDmnosLlidu. V bolševické taktice, kterou se zmocnili vlády, hrálo
velmi podstatnou úlohu zveřejnění archivů carského mi
nisterstva zahraničních záležitostí, jakož i příslib obecného
hlasování o všech mezinárodních závazcích Ruska a další
slib, že všechna opatření vnitřní politiky budou napříště
vždy dána pod veřejný demokrátický dozor.
Pod vedením Lenina se bolševici prohlásili za zásadní
obránce „skutečné proletářské demokracie", zahrnujíce žá*
roveň nadávkami zfalšovanou buržoasní demokracii v zá
padní Evropě. Ba ještě před první světovou válkou slav
nostně proklamovali své svaté právo na odstranění ze spo
lečenského života veškeré lži a podvodu, páchaného na
nejširších masách lidu. Též svůj ústřední orgán nazvali
„Pravdou" a tím už napřed jaksi symbolicky odmítali výtky
a námitky, které už tenkrát, pokud šlo o bolševický vztah
pravdě
způsobům agitace, nebývaly řídké.
Není pochybnosti, že všude, kde společenský a politic
ký život vyrostl z dětských počátků, je patrna upřímná
snaha lidových mas, aby společenské soužití bylo založeno
na dalekosáhlém uplatnění nesmrtelných demokratických
zásad v jejich čisté podobě. Svými nejhlubšími kořeny tkví
v samém jádru národního vědomí, v jeho touze po sku
tečné pravdě a sociální spravedlnosti, což jest právě pod
statným obsahem nejintimnějších koutků národního ducha
jakožto vlastního kolektivního nositele toho, co se nazývá
„jiskrou boží". .Nejlepší, nejskvělejší stránky historie civilisovaného lidstva, jejichž význam přesahuje národní rámce
a tvoří bohatství evropské kultury, jsou zpravidla svázány
s těmito čistými a ušlechtilými snahami národního ducha.
V tomto smyslu je celá 27letá politická činnost bolše
viků obrovitým zločinem, obrovitým jak svými rozměry, tak
i následky, zločinem nejen vůči národům bývalého Ruska,
které se staly obětí jeho sociální demagogie a krvavé tyra
nie, ale i vůči celému kulturnímu lidstvu.
Neboř v Rusku se bolševici odvážili doslovně poplivat
duši národa. Uloupili mu všechny lidpvó vymoženosíi obou
národních revolucí r. 1917, krvavým terorem ubili v něm
veškerou víru, že je možno opravdu uskutečnit tyto veliké
lidové a národní zásady, a současně vypracovali celou svou
propagační soustavu tak, aby nejen zničili v masách tu
věčnou snahu domoci se „národní vůle" a „boží pravdy"
ideji
na zemi, ale aby mu i vnutili nejsilnější 'opovržení
lidově národní vlády vůbec, vyválevše v blátě
a špíně
tento pojem, který je nesporně jedním z nejskvělejších
vymožeností evropské kultury. Ba, když znásilnili politickou
vůli národů Ruska, když je oloupili o jakoukoliv naději,
že by slibovaná sociální spravedlnost a lidovláda uvnitř země
mohla býti uskutečněna, využili bolševici státní a vojenské
své moci tomu, aby spáchali totéž i za hranicemi Sovět
ského svazu.
Uvažujeme-li o bolševické vnitřní a zahraniční politice
jako o celku, tu je tak dokonale prodchnuta duchem spi
kleneckým, konspirativním od začátku do konce ve všem,
že organisačně i ideologicky znamená nekompromisní boj
proti ideji lidovlády, pravdy, národní vůle ve všech i těch
nejméně významných jejích jevech.
Spolupráce

se stranami
a jak dopadla
Mravně nesnesitelne, těžké poměry, z nichž vyúsťují
bolševické „manévry v rámci třídního boje", které zba
vují celý společenský i hospodářský život pevných, dlou
hodobých právních norem, teror a pronásledování od
půrců skutečných i předpokládaňýdfi, potenciálních, to
všechno skrz naskrz prolnulo lží a všemožným maskováním
nejen politický, ale i všední život sovětské společnosti a
dokonce i každého sovětského člověka—Důležité však jest,
že tento jev nemá naprosto jen místní význam, ale že pro
vází bolševismus všude, kde se jen objeví, jako jemu
vlastní, neodlučný stín.
Roku 1917-18Lenin theoreíicky vypracoval do všech
jemností bolševickou theorii o dobyté moci a prakticky
ukáeal, že její podstatou je vyloučení z politického života
všech ostatních velkých síran, zejména sociální demokra7—39

PfíimmosO
v
«
^ melhodou ne
období se musila vytvářeli jistá zásoba materiálních hod
eie, a že ioio vyloučení se musí prováděli
slýchaného podvodu na širokých masách lidu, provokační
not a peněz, které byly směnným kapitálem té výstavby
„spoluprací" bolševiků s těmito stranami. Za této spolupráce
a zabezpečovaly obyvatelstvo do té doby, než výroba so
cialistické ekonomiky začne obsluhovali vnitřní trh. Za
bolševici podrývají všechny organisační kořeny těchto
druhé pak theorie i praxe třídního boje vyžadovaly nových
stran v masách, tak dlouho na ně přesunují potíže, spojené
správních kádrů, čemu však bylo rovněž třeba získat čas.
s přechodným revolučním obdobím, až je mohou odhalit
Leninova proklamace o NEPu, jeho proslulé „Vážně
jako „reakční sabotážníky revoluce" a sebe vylíčit jako
organisátorům
-„skutečné zástupce lidu".
a nadlouho", byla ve skutečnosti výzvou
Tato Leninova theorie i praxe vnesly od počátku do
a kapitálu, pokud ještě v zemi byli, aby se zařadili do
obnovovacích prací, výzvou
celé bolševické státní činnosti od bojů o moc nesmírné
rolnictvu, aby klidně praco
valo a plnilo sýpky. Lidé tomu uvěřili. Za pět let, tedy
množství lži a falše z oborů dějin, filosofie, ethiky i práva
za tím účelem, aby tato taktika byla ospravedlněna. Celá
v roce 1927, bída země se zmenšila opravdu značně. Ale
politika, kterou se zmocnili vlády a udrželi ji v rukou,
v tu chvíli cítil se již bolševismus dost silný, aby
byla okamžitě ponížena na úroveň nejodpornějších provo
ukončil tento nepovský podvod zločinným násilím. Orga
kací odpůrců, neslýchaného teroru a násilí, přikrývaného
nisátoři a pracovníci NEPu, t. zv. „nepmani", lidé, kte
ubohou komedií „výlevu vůle lidu", aby byly zničeny
ří svou prací a vlastními prostředky prokázali neocenitelné
ostatní politické strany a upevněna vlastní strana komu
služby zemi, která již již hynula v pavučinách hospodářské
nistická. Jen s pomocí takovéto methody likvidoval Lenin katastrofy, byli prohlášeni za „nepřátele národa". Slůvko
do r. 1919nejen všechny levé strany v Rusku, ale i zbytky
„nepman" se stalo padávkou a tito lidé byli buď postříleni
menševiků, kteří ještě spolu s bolševiky zasedali v sově
nebo dopraveni do koncentračních táborů. Také „lišenci"
tech. Ostatní pak dokončila črezvyčajka a organisace GPU. se z nich stali, rolníci pak, kteří uvěřili Leninově výzvě,
Tato tři poslední slůvka znamenají „jenom" stovky tisíc
byli nazváni kulaky a jejich tragický osud je příliš dobře
posíříjených a jinak popravených, další stovky tisíc těch,
znám, aby bylo nutno zvlášť se o tom rozepisovat.
kteří ročně hynuli v koncentračních táborech._ Byli mezi
A to všechno bolševici učinili, aby mohli tyto lidi
vtažní
do víru
nimi docela obyčejní lidé, automaticky
oloupit, aby se zmocnili těch materiálních hodnot, které
politické činnosti, kteří uvěřili v upřímnost bolševické
byly vytvořeny v období NEPa, nebo které ti důvěřivci
spolupráce s ostatními politickými stranami, ale i lidé, kteří
vložili do hospodářského života země. Žádná kasuistika- nezačali pochybovaíi o pravdivosti výše vzpomenutých kla
smyje s bolševiků krvavou skvrnu toho příšerného zločinu.
mů a falší, jimiž bolševici diskreditovali před masami lidu
Jejich státně organisovaná loupež, spáchaná na obyvatel
své dočasné politické spojence. Hned na samém svém za
stvu, zbavila majetku miliony lidí, kteří za celou dobu své
čátku nabyla bolševická politická taktika formy postupné
činnosti zůstávali přísně na základně existujících tehdy
řady dokonale bezzásadních manévrů, z nichž každý byl
sovětských zákonů. Aby toto oloupení bylo úspěšně pro
provázen novým strádáním a novým potokem krve lido
vedeno, prohlásili bolševici 4 miliony lidí v městech a 12
vých mas.
milionů lidí na vesnici za „nepřátele národa" (v letech
Od ťé doby používají bolševici tohoto '1. zv. „zlatého
1927-33) se všemi těžkými toho důsledky. Výzva. důvěře
fondu" leninské politické taktiky všude, kde jen se jim a spolupráci,
vydaná bolševiky r. 1921, Leninovo „vážně
tomu naskytne příležitost a ani v maličkosti se tu neodnadlouho"
nebyly ničím jiným než obrovitou
prakticky
a
chylují. .
provokací, neboť sovětské orgány GPU zpravidla odů
Spolupráce
vodňovaly své rozsudky a konfiskace majetku takto: „Za
s kapitalistickými
souputníky
revoluce
NEPu projevila tato osoba své skryté maloměšťácké nitro
a touhu po výdělku".
Když bolševici v období 1918-21byli poraženi, když
nepodařilo
vládu
methodou
válečného
jim
upevniti
se
svou
zahraniční
buržoasie
Kurs v napalování
komunismu v Rusku ani uchvátiti vládu do svých rukou
Je to tragická situace už také tím, že bolševici nejen se
v jiných zemích, zejména západní Evropy, tu inscenovali
obrovitý podvod, jímž se snažili oklamali i své vlastní oby
nevzdávají těchto method, ale dokonce považují je za sou
vatelstvo i zahraniční veřejnost. Tento-podvod je v dějinách
část arsenálu své politické taktiky, pyšní se jimi a prohla
bolševické strany nazván „velkým strategickým manévrem
šují je za standardní meíhodu revolučního boje, směřují
Leninovým". Nová hospodářská politika (NEP), janovská
cího
upevnění bolševické vlády v kterékoliv zemi a za
konference a proces levých socialistů revolucionářů v Mos
jakýchkoliv poměrů.
kvě - to je hlavní obsah tohoto manévru. Provokační pod
Současně s NEPem rozhodli se bolševici na téže amostata těchto tří -perel politického Leninova umění, jimiž rální základně „normalisovai" své vzájemné vztahy se za
korunoval svou životní dráhu, je přímo otřásající, jestliže
hraničím. Pobyt Lejba Krasina v Londýně poskytoval jen
se zbavíme té slovní skořápky a propagačního nánosu,
omezenou možnost kontaktu bolševiků s buržoasním svě
které jim byly dány už tenkrát, když se uskutečňovaly,
tem. V té době byly ještě sloupce sovětských novin plny
i později, když už byly kánonisovány v dějepise bolševic
zničení buržoasie cestou revolučního násilí a vše
výzev
ké strany.
možných důkazů o tom, že je vyloučeno, aby vedle sebe
Tato provokační podstata „Lemnovské politické strate
v míru žili proletářský stát a kapitalističtí sousedé. Zároveň
gie v období přechodu", jak bolševická terminologie výše ^s tím však sovětské noviny nešetřily nadávkami na oporvzpomenuté tři akce nazývá, vtiskla svou pečeť veškeré
tunisiické strany IL internacionály, vinníky toho, že revo
další vnitřní i zahraniční bolševické politice i celé psycho . luční vlna v Evropě v letech 1918—21 byla zadušena.
logii bolševické vládnoucí skupiny a ve svém jádru je
Když Lenin vyslal sovětskou delegaci na janovskou
naprosto nespornou. Je velmi aktuálním thematem, jestliže
konferenci - byla to první „světová" konference bolševi
ků s evropskou buržoasií — použil této skutečnosti
se touto otázkou budeme zabývali poněkud podrobněji,
vy
protože se s touto „slralegif' bolševickou setkáme všude,
pracování základů sovětské diplomatické taktiky vzhledem
kde bolševici na území, kam se dostali, se necítí dosti silni, k í. zv. kapitalistickému obklíčení, základů, platných ten
aby použili taktiky „přímého činu", a kde jsou nuceni
kráte i nyní. Leninovy zásady v tomto směru slouží za vůdčí
používali i těch sil, které jinak pokládají za nepřátelské
hvězdu sovětskému diplomatickému chameleonu ve všech
peripetiích jeho chytráckých manévrů. Musíme miti na
a které ve svém obludném politickém názvosloví nazývají
„souputníky revoluce".
zřeteli, že Lenin v té době vypracovával svou ,,theorii od
Nová hospodářská politika (NEP) še vysvětlovala pře
dychu", podle níž revoluční hnutí mělo se přizpůsobovat
devším tím, že přes theoretické nesmysly marxistických
novému
situaci, maskovat se, ale zároveň i sbírat síly
Iheoretiků bylo potřebí
úspěšné výstavbě socialistické
revolučnímu úderu prti světovému kapitalismu. A základ
ekonomiky určitého období „původní akumulace". V tomto
nou tohoto úderu byla RSFSR.

Prítomnosti
I
.
Pisatel těchto řádek měl příležitost účastnili se na jaře
roku 1922 slavnostního zasedání VIII. sjezdu kovodělníků
RSFSR v Moskvě, na kterém Lenin vystoupil se svým sta
noviskem. V ohromném sálu Domu sovětů sedělo tenkrát
800 lidí doslova se zatajeném dechem. Nebude zveličeno,
tvrdím-li, že ani 4 jedna z veřejných bolševických schůzí
kdykoliv předtím i potom neměla takový význam pro kaž
dou zemi zvlášť a pro všechny dohromady, jako právě toto
zasedání. Silný človíček prostřední postavy, v obnošených
šatech a v amerických střevících s ohromnými špičkami
procházel se po jevišti sem a tam, chvílemi vsouval ruce
pod veslu, chvílemi si hladil řídké nazrzlé vlasy na hlavě,
a hovořil nahlas sám se sebou, vůbec neobraceje pozornost
lidem, kteří mu napjatě naslouchali. Tak byl pln vědomí
své síly a významu, tak byl přesvědčen o tom, že každé
jeho slavo zůstane na věky v paměti, že vůbec se ani ne
namáhal řečnit. Chodil podél rampy, sám si kladl otázky
a sám si na ně odpovídal. Půl druhé hodiny učil shromáž
děné a zároveň s nimi celou zemi a především bolševickou
stranu, jak nutno podvádět a proč je třeba podvádět celý
ostatní svět.
Smysl této vpravdě historické řeči byl ten: vytvořit
centralisovaný mohutný diplomatický aparát, využít toho,
že v buržoasním táboře není jednoty, ale plno rozporů, využitkovat morální, intelektuální a organisační degradace
vládnoucích vrstev buržoasie, ani v nejmenším neustupoval
nikdy od svých revolučních cílů a věsti svou revoluční
věc dále v zákonných formách, a hlavně vodit buržoasii
za nos, ničeho se neštítil do té doby, dokud se nenaskytne
možnost, aby byl buržoasii zasazen mocný políček bolše
vickou rukou, třebas nyní schovanou v glasé rukavičce. A tu
řeč zakončil Lenin klasickou formulací: „Všechno je dobré
a všechno je dovoleno, co prospívá a upevňuje mezinárodní
posici bolševismu a jeho revoluce."
Jaksi symbolem této Leninovy řeči byly prvotřídně
ušité fraky bolševisujícího inteligenta Gigprina a tupolebého kata Rudzutaka na janovské konferenci. Stanovisko
Leninovo se nezměněně a úporně prosazovalo a prosazuje
se i nyní po smrti Lenina triumvirátem Stalin - MolotovLitvinov a zůstává stále stejné, nechť se již situace a methody mění všelijak.
Monstr e~proces a spolupráce
s II. internacionálou
Když na počátku r. 1922 Lenin zjistil, že na obě' bolše
vické udice se chytilo i obyvatelstvo vlastní, které uvěřilo
v NEP, i zahraniční buržoasie, která uvěřila v „evoluci"
bolševiků od barikád
diplomatickému zelenému stolu,
rozhodl se vytvořili základy takové „spolupráce" s evrop
skými silnými levými stranami, jež by později umožnila
bolševikům, aby je buď zničili zevnitř^ nebo aby je odtrhli
od mas v rozhodnou chvíli docela stejně, jak tomu bylo
roku 1917 v Rusku. A těmito základy neméně prolhané a
provokační taktiky v tomto směru, jako i byly methody
výše vzpomenuté, byla i horečná práce, směřující vybu
dování komunistických stran ve všech zemích, zvýšené
štvaní v literatuře i na schůzích proti ideologii a taktice
ostatních levých stran spolu s propagandou všeobecné po
litické i organisační součinnosti komunistických stran se
stranami II. internacionály na půdě buržoasníhg parlamenlarismu.
Začátek této taktiky byl dán trikem, vynikajícím svou
provokační podstatou a vypracovaným s opravdu leninovským mistrovstvím. V létě 1922 byl v ' Moskvě s ohromnou
pompou zorganisován první sovětský monslreproces proti
straně levých socialistů revolucionářů. Aby v cizině byl
znemožněn dojem rudého teroru, aby byla demonstrována
svoluce bolševismu také v tomto ohledu, nařídil Lenin
osobně, aby obžalovaným byla poskytnuta t. zv. „politická
obhajoba" kromě' právní. Nejvýznamnější funkcionáři .
internacionály - VanderVelde, Theodor Liebknecht a Kurt
Rozeníeld přijeli, aby politicky obhajovali výkonný výbor

této strany, který téměř v úplném složení seděl na lavici
obžalovaných. Tito členové výkonného výboru se těšili
v ruských i mezinárodních revolučních kruzích veliké váž
nosti, měli pověsí bezvadných idealistů, neobyčejné osobní
statečnosti a sebeobětavosti. Autor těchto řádek byl rovněž
přítomen při soudním přelíčení a zejména při tom, na kte
rém vystoupil Vandervelde. Dvě a půl hodiny řečnil o po
těšení, že jemu jako zástupci evropské sociální demokracie
bylo dovoleno účastnit se této pověstné krvavé sovětské
podívané a že je šťasten, může-li dosvědčit před celým
světem, jak vše, co v Sovětském svazu spatřil, dokazuje
evoluci tohoto státu od barikád
formě upřímné spoluprá
ce s evropským radikalismem až do práva, aby tento evrop
ský radikalismus mohl říci své slovo v politickém procesu,
který přece je naprosto v kompetenci suverénní sovětské
vlády.
Tento elegantní navoněný Evropan, který házel perly
své krasomluvy před bolševickým vrchním katem Krylenkem, pochechtávajícím se, oblečeným do blůzy rudého vo
jáka, neměl ani nejmenšího podezření, jakou past 'nastrojil
jemu, představiteli evropského radikalismu, malý človíček
v Kremlu, který pozorně stopoval ze svého kabinetu vše,
co se dělo v soudní síni. Vanderveldova řéč byla každou
čtvrthodinu přinášena Leninovi do Kremlu v stenografické
přesnosti. Sám ukazoval na větý, které nutno okamžitě roz
hlásit do ciziny jako materiál propagandy pro místní ko
munistické strany ve prospěch Sovětského svazu.
Potom už byly brzy vyneseny rozsudky smrti, změněné
lOletý
žalář, a odsouzenci velmi rychle skončili svou
v
pozemskou existenci ve zvlášť isolované vile nedaleko
Moskvy, kam je z věznice převezli, prý s ohledem na jejich
špatný stav zdraví, pod dozor „zkušených odborných lé
kařů". Politického účelu procesu bylo dosaženo. Svědectví
o politické spolehlivosti a možné vzájemné spolupráce bylo
dáno z rukou nejauloritativnějšího představitele mezinárod
ní sociální demokracie a bylo rozšířeno do celého světa.
To však mimochodem řečeno nikterak nevadilo bolševic
kým stranám, aby znovu a znovu chrstaly špínu na II. in
ternacionálu a zejména osobně na Vandervelda za jeho
účast na procesu. Všichni byli nazváni konirarevolucionáři
a sluhy buržoasii, kteří veřejně obhajovali prolirevolučhí
stranu v Sovětském svazu.
Umění

sociální

provokace

Předčasná smrt přerušila životní dráhu Lenina, přece
však se mu podařilo dokonale uskutečnil první turnus bol
ševických evolucí. Umění sociální provokace od té doby
neslýchaně rozkvetlo a stalo se trvalou součástí arsenálu
bolševické politické taktiky. Stalin nad otevřenou rakví
Leninovou slavnostně přísahal věrnost komunismu a všem
leninským zásadám bez výjimky. S mistrovstvím, hodným
„nejlepšího žáka velikého učitele", jak se sám rád nazývá,
používá dále leninskg,taktiky evolučních manévrů, jak se
nejzdařileji projevily ve výše uvedených tří obratech bol
ševické politiky, uskutečněných ^>od osobním řízením Le
ninovým.
,
Od těch dob stalinské vedení bolševické strany, vy
chované Leninem, založilo svou politiku na nejnesvědomitější demagogii, na lži a podvádění lidu; krvavým terorem
zdeptalo jakýkoliv odpor proti svému bezzásadnímu ma
névrování uVhilř strany, zničilo touhu lidových mas po
skutečné pravdě a lidovládě v společenském životě a úpor
ně usiluje uskutečnit Leninovy revoluční cíle. tím, že podle
jeho vzoru provádí „evoluci" za „evolucí", jehož poslední
dramatické obraty pozorujeme v zemích, které kapitulova
ly, spoléhajíce na nový vývoj bolševiků a na jejich velkomyslnosf.
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T> odina a majetek, rodinné právo a soukromé vlastnictví

jsou nerozlučné dvojice, ' historicky se vyvinuvší, i
nyní se vyvíjejí a jsou na sobě závislé. Osud jednoho bude
i osudem druhého blížence.
Žélezná opona, oddělující nás od praminulých dob, za
kterých se vyvíjela rodina a soukromé vlastnictví, zůstává
podnes stažena a nedovoluje nikomu nic jiného, než to, že
si každý může podle svých sklonů a získaných dat vymalo
vali obrázek vývoje této oblasti společenského soužití. Že
'se ty obrázky budou od sebe lišit tu podstatněji, tu méně
nápadně, není" za těchto okolností divu. Bylo by tedy hru
bou chybou, kdybychom - opět podle svého sklonu —
vzali jednu domněnku, theorii jednoho badatele za řešení
definitivní, absolutně pravdivé.
(ale také K.
Právě této chyby se dopustil F. Engels
Marx) ve svém spise „Původ rodiny, soukromého vlastnic
tví a státu". Nás na věci zajímá jedině praktický důsledek,
který z tohoto chybného pojetí učinili bolševici, jako plnite
lé slov svých učitelů do posledního píslnene. Můžeme si
odtud učinili představu, jaký osud čeká rodinu a soukromé
vlastnictví v celém světě, kdyby bolševici zvítězili.
„Soukromé vlastnictví je svým původem krádeží a ro
dina z péče o zachování rodu se vyvinula v zákonitou
prostituci." 2 těchto thesí, posunutých na morální základnu,
není nic snazšího, než si vyvodili vztah vítězného bolšeoběma hodnotám všelidského významu. Jak se v
vismu
Sovětském svazu naložilo se soukromým vlastnictvím, jak
se tam během 27 let zatočilo s rodinou, nebudeme líčit;
osudy obou základních kategorií a pilířů současné lidské
kultury a civilisace jsou v SSSR příliš dobře známy všem,
kdož se o věc zajímali a zajímají.' Ti pak, kteří ještě dnes
žijí v rajské nevinnosti, pokud jde o bolševický program,
jsou osudem předurčeni, aby se stali obětí za všech okolno
stí těch či oněch vítězů; jsouce slepí a hluší svému zájmu
hmotnému i morálnímu, musí čekat, až je někdo, kdokoliv,
převede přes křižovatku, dějin, - je však možné, že zůstanou
^
na kolejích.
Konec
pohádky
jedné
začálke
m pohádky
druhé
Girondista Grissoí nazval 60 let před Proudhonem sou
kromé vlastnictví krádeží (1780) a již před ním četní i
antičtí společenští kritikové a reformátoři spatřovali v sou
kromém vlastnictví — které se latinsky nazývá „manci
pium uchopení rukou, což je název, ’ nepříliš vzdalující
, věci
podstatu
od skutečné krádeže. F. E n g o 1 s vylíčil pů
vod tohoto pražia s výmluvností básníka, velebícího zlatý
věk původníhe komunismu našich prarodičů:
Všichni měli všechno, nebylo chudých ani bohatých,
všichni si byli rovni, všichni byli svobodni, všechno měli
společné —i ženy, nebylo otroků ani otrokářů: „bez vojáků,
četníku a policistů, bez soudních pří, bez šlechty, králů,
místodržitelů, bez prefektů nebo soudců, bez vězení šlo
všechno svou spořádanou cestou."
„Jak se mohlo stát," ptá se T. G. Masaryk v Sociální
otázce r. 1898,„že lidé opustili stav ideální? Jak je to mož
né?' A hned dokládá: „A kdo ručí Engelsovi za to, že z bu
doucího ráje komunistického naši potomci neutekou zase?"
Dotazy jistě oprávněné, jako i impertinentní. a právě
za našich dnu -» viz hnutí gen. A. A. Vlasova — velmi
aktuální.
„Byly to ty nejnižší zájmy, sprostá lakota, brutální
požívačnost, špinavé skrblictví, sobecká loupež společného
majetku, - ty to byly, které zasvětily novou civilisovanou
třídní společnost, jsou to nejhorší prostředky
- zlodějství,

násilnictví, úskočnost, zrada, které podvrátily starou rodo
pádu," odpovídá
vou beztřídní společnost a přivedly ji
Engels.
Je těžko si představit bez pomoci Starého zákona, jak
a z jakého důvodu se to stalo, že sé najhorší vlastnosti lid
ské povahy najednou vyřítily proti původnímu-komunismu;
rovněž nelze dobře pochopit bez opory u Adama a Evy,
čím, jakým způsobem drželi naši prakomunističtí prapřed->.
kove na uzdě ty asociální vlastnosti a instinkty, jež najed
nou z ničeho nic ovládly lidstvo a svět, rozvrátily ideální
stav a ztroskotaly komunismus.
Engels je přesvědčen, že nejen historicky, ale také logicky-dialektickým vývojerif: these - antithese — synthese —
po původním komunismu následoval vývoj ke kapitalismu
a po něm „nutně" následuje opět komunismus. Jinými slo
vy: komunismus, až vyvrátí kapitalismus tím, že zruší sou
kromé vlastnictví a rodinu, uvede opět lidstvo do ráje,
z něhož bylo vyhnáno.
Víme-li nyní, že lidstvo způsobilo samo svými povaho
vými vlastnostmi (viz výše) svůj úpadek, nemůžeme upřít
bolševikům důslednost, jestliže zajišťují moderní komunis
mus tím, že ideály rodiny a vlastnictví vyhánějí z lidských
hlav už nyní snadno a rychle - prostřelením lidských moz
ků kulkou do týla.
(
A jak to asi nejspíše
bylo
4
Před okny se vám prohání vrabčí rodina, nebo spíše
vrabčí kmen. Hodují právě na pokrytém stolu přírody. Jsou
však také spokojeni s tím, co zůstalo na silnici po koňském
potahu, který před chvílí tudy jel. Děti jim dorostly, rodina
se rozpadla. Všichni vrabčí mužové jsou si bratry, všechny
vrabčice sestrami. Přirozená náklonnost je svede na jaře
párkování, pár měsíců bude věnováno péči o dítě, pak se
opět vrabčí rodina rozplyne ve vrabčím kmenu. A všichni
vrabci na celém světě budou opět hoďovaí, na věky a od
věků se terf^šíloběh vrací vždy a všude stejně.
í,z§-li hovořit vůbec nějakém původním komunismu
u lidí, tedy jen v tom smyslu, jak to tvrdil už T. G. Ma
saryk: byl to komunismus z bídy a nouze. Leč i to už jsou
pojmy, které se do toho ještě zvířecího stavu lidstva nehodí:
pračlověk bídu a nouzi, jako i hojnost a přebytek prožíval,
ale nebyl iši jich vědom, — docela tak, jako ti vaši vrabci
-- pod okny. Ti naši prapředkové měli tak málo nebo nic „své
ho", „vlastního", že jejich zvířecí soužití bylo docela stejně
„komunistické", jako i soužití mezi vrabci. Bez individuality
- jeden vrabec, chci říci pračlověk vedle druhého, polozvíře vedle polozvířete. Bylo jich patrně málo, nebyli nic,
neměli nic. Proto si bylí rovni. Proto byli „komunisté". A
jakmile pokročili, právě proto- opustili pralidé tento „ko
munismus".
Byli si opravdu bratry a sestrami? Prali se navzájem prá
vě jako ti vrabci. Už Aristoteles proti Platonovi namítal, že
lidé nemohou žiti vedle sebe v ideálním státu navzájem
jako bratří a sestry, když o bratrství, o rodině nic nevědí.
Bez rodiny nemůže býti bratří a sester,- nemusí si býti vlky,
stačí, chovají-li se — jako vrabci.
Kdo chce tvrdit, že teprve žá komunismu se vyvinou
vzájemné vztahy lidí v dokonalou harmoničnost a přátel
ství při současném rozvrácení rodiny, toho se bojte: chystá
vám kulku do týla.
„J-e komunismus

dějinnou

nutností?"

S největší zálibou líčí' bolševická theorie, že takový je
už fatální, neodvratný a nutný vývoj dějin: soukromé vlast
nictví musí býti odstraněno, rodina musí zmizet, komunis
mus musí zavládnout. A proto Západní Evropo: ruce vzhůru 1
Osud soukromého vlastnictví a rodiny je záležitostí ry
ze politickou, nikoliv vědeckou. Bolševici se doslali v Rusku
moci nikoli proto, že komunismus vskutku odpovídal
zájmům dělníků a mužíků, ale proto, poněvadž mužíci a
dělníci věřili,
že komunismus odpovídá jejiclj zájmům.
Tedy nikoli na'podkladě^ vědeckého poznání o fatální nut
nosti komunismu na troskách soukromého vlastnictví a ro-
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diny vznikla z rozvalin Ruska SSSR,ale z politického pro
gramu, uplatňovaného bolševiky s použitím lsti a krajního
násilí.
Pro sovětské dělníky a mužíky se bolševické heslo:
Kraďte nakradené! změnilo v smutné dozvuky průpovídky:
Sněz, co sis nadrobil! Člověk se často stává svým vlastním
nepřítelem, poněvadž ani vždy nedovede se rozhlédnout,
kae je jeho vlastní zájem. Nejen hmotný, ale i ten, který
je nezvažitelný - jako je na příklad jednota a neporušitel
nost rodinného soužití.
Bolševický komunismus, když odstranil soukromé vlast
nictví a rozbil rodinu, vytvořil úřednický velestát v čele
s malou skupinou nejvyšších byrokratů. V jejich rukou je
soustředěna veškerá moc i možnost, aby ve svém prospě
chu využívali socialisováného vlastnictví. „Těch 10 lidí v
Kremlu, kteří v politbyru komunistické strany rozhodují o
osudech 180 milionů lidí, se cítí po vítězstvích nad oposicemají moc bez
mi diktátorskou mocí téměř bohorovnou,
kontroly", bylo napsáno asi před 10 lety v „Přítomnosti".
Opravdu - teď teprve víme, co to je íheokracie: Bůh je
sesazen a vyvlasíněn, veškeru svou moc musil odevzdali
do rukou nejvyššího bolševického sovětu.
Jestliže původní komunismus podle Engelse ztroskotal
o určité lidské vlastnosti, není třeba velkého důvtipu, aby
chom si zpřítomnili, jaké vlastnosti může plodit organisace
byrokratického velestálu: šplhounství, donašečství, kariérnictví, pomlouvačslví, pochlebovačslví, sykofantie
... jsou
již známy tyto ušlechtilé kvality úspěšných sovětských
úředníků v praxi.
Sotva se dá zřídit a zbudovat něco trvalého na podkla
dě těchto vlastností. Jeden z orthodoxních vykladačů marxis
mu (K7Kautský) v jasné chvíli doznal: „Přesně vzato, není
kolektivismus (— komunismus) naším cílem, nýbrž zrušení
veškerého druhu vykořisťování a potlačování třídy, strany,
pohlaví, rasy. A kdyby se ukázalo, že kolektivismus se
tomu nehocjí, že cesta soukromého vlastnictví vede
tomu
bezpečněji, hodíme kolektivismus přes palubu."
Škoda jen, že bolševický komunismus bude hozen přes
palubu teprve po strašném utrpení ruských i evropských
lidí, způsobeném těmi, kteří odstranili soukromé vlastnictví
a rodinu a vybudovali všude, kam přišli, děsivé vykořis
ťování a potlačování všeho obyvatelstva.
•
Rodina však a soukromé vlastnictví po provedení nut
ných oprav zůstanou pilíři kultury a civilisace lidstva,
strašně poučeného a proto i silněji si vážícího těchto svých
nejkonkretnějších hodnot, zvedajících lidskou úroveň stále
výš nad izákladnu živočišnou.
hospodářství

Dr. Vladimír Svoboda:
Zákony

úspěšného

zemědělství

Říšský ministr výživy Herbert Baoke upozornil v
jedné své řeči, že příští organisaci evropského země- '
dětství bude nutno do značné míry budovat na myšlen
kách národohospodáře Thiinena. Podáváme proto našim
čtenářům přehled hlavní theorie Thünenovy.
Red.
'WTa počátku-devatenáctého století, kdy po uvolnění seli. l ského stavu nastal rozvoj techniky obhospodařování
půdy, stalo se nejen zemědělství a jeho provoz, nýbrž i po
měr jeho
sociálnímu a státnímu životu předmětem vý
zkumného zájmu.
Tímto směrem bralo se též zkoumání von Thünpna, kte
rý svým dílem zařadil se nejerr mezi nejvýznačnější propa
gátory a organisátory pokrokových snah novodobého ze
mědělství své vlasti, ale i mezi důležité tvůrce národohos
podářské theorie, jehož mnohé závěry a poučky ani 'dnes,
^ro více než sto letech, nepozbyly své praktické ceny a upo-

třebileinosti. Zejména jeho theorie o stupňovitém uspořá
dání intensity zemědělského provozu, o potřebě obd ; ání
půdy pro dostatečné zásobování obyvatelstva státu a za
jištění jeho výživy, o rentabilních výrobních nákladech po
dle bomly a polohy pozemku a o pěstování průmyslových
a náhradních plodin obsahují četné poukazy a zásady, jež
teprve budoucí organisace .zemědělství bude moci plně
uplatnili a z nich vytěžili prospěch sociálního celku i
jednotlivého rolníka. Mimo tyto zemědělsko-hospodářské
výzkumy přispěl Thůnen
vyjasnění a zpřesnění theorie
cen, pracovní mzdy, úroku a pozemkové renty tím, že uká
zal na mnohé nedostatky nauky Adama Smilha — tehdy
vedoucí národohospodářské autority - a dosadil za mylné
nebo neúplné vývody jeho svoje badatelské přínosy, vy
budované na přesném pozorování.
Johan Heinrich von Thůnen narodil se 24. června 1783
v Oldenburgu jako potomek staré šlechtické rodiny friských statkářů. Prodav svůj otcovský majetek hledal v Meklenbursku možnost pevného zakotvení; to podařilo se mu
v r. 1810,kdy koupil a za svoje trvalé sídlo určil statek Tellow. Zde hospodařil jako praktický zemědělec, zde konal
své pokusy v různých způsobech obhospodařování půdy,
ale zde též vědecky pracoval a právě z výsledků zdejšího
hospodaření sestavoval svoje výpočty a vyvozoval svoje
theoretické závěry. Za syoje zásluhy, které si získal o vědu
hlavním spisem „Isolovaný stát", byl v r. 1830 jmenován
filosofickou fakultou university v Rostokách čestným dok
torem. Na statku Tellow též zemřel dne 22. září 1850.
Na podkladě bohatého materiálu, ze skutečnosti vzatého,
vytvořil svoje životní dílo, spis, nazvaný „Isolovaný
stát vzhledem
zemědělství
a národnímu
hospodářství".
Spis tento skládá se ze dvou dílů. Díl
první, který vyšel v prvním vydání roku 182ó a v druhém
rozšířeném a opraveném vydání roku 1832 nesl název
„Zkoumání
který,
má na orbu
o vlivu,
cena
obilí,
bohatství
půdy
a dan ě". Druhý díl vyšel
v roce 1850 a obsahuje tři části. První část „Přirozená
pracovní
mzda a její vztah
úrokové
míře
rentě"
jest obsáhlou kritikou názorů
a pozemkové
Adama Smitha. Thůnen podává tu na tehdejší dobu velmi
pokrokové názory, staví se na síranu dělnictva a dochází
význačným výsledkům sociálně-politickým, které teprve
nejnovější doba dovedla uplatnili v praxi. Druhá část dru
hého dílu jest nazvána a obsahuje „Výpočet
nákladů
dělnické
rodiny
vy živy a důchodu
na statku
Tellow
v době od roku 1833až 1847".Konečně třetí
část „Ustanovení
vesnických
obyva
o podílu
tel statku
Tellow
příj
na hospodářských
mech" jest positivním a efektivním uskutečněním názorů
spisovatelových na potřebu zlepšení postavení a povznese
ní životní úrovně dělnictva.
Základní myšlenku isolovaného státu pojal Thůnen již
ve svém raném mládí. Později, zejména když začal samostat
ně hospodařili, obíral se tímto problémem stále intensivněji
a zjistiv, žé chce-li něco opravdu užitečného a prakticky
upotřebitelného získati, musí si opatřili nejprve podklad pro
svoje kalkulace ze zkušenosti, věnoval všechnu sílu a vše
chen čas na prozkoumání skutečnosti a zvýšenou pozornost
běhu a výsledkům života čemuž nacházel nejlepší příle
žitost na svém 4vlastním statku. Zaznamenával jednotlivá
data a pořádal je v soubory, které potřeboval pro důkaz
svých thesí.
Přednost Thůnenova záleží hlavně v tom, že nezůstal
lpěti ani pouze na theorii, ani pouze na praxi. Naopak, výtvořiv si induktivně přesný základ skutečností, vyvdzoval
dedukcí zásady, které podepíral ještě někdy i několikaná
sobnými, z různých hledisek pojatými cifernými výpočty.
Hospodářské

kruhy

v isolovaném.státě
i
Isolovaný
stát nikde ve skutečnosti neexistuje,
proto možno si jej myslili pouze za určitých předpokladů.
Jde o představu velikého měsla, položeného uprostřed úrod
né roviny, kterou neprotékáv žádná splavná řeka ani kanál.
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Rovina sama má všude stejnou půdu, která jest kdekoliv
obdělávání. Ye velké vzdálenosti od města končí
vhodná
divočinou, jíž tento stát jest zcela
rovina nekultivovanou
oddělen od ostatního světa.
V rovině není žádné jiné město. Jediné město uprostřed
musí tedy dodávati všechny řemeslné výrobky pro celou
jedi
zemi, právě jako musí býti zásobováno potravinami
ně z okolo ležící venkovské půdy.
V isolovaném státě jest všude půda stejné úrodnosti.
důsledně a'se zřetelem
Hospodářství
jest tu provozováno
stejné.
půdy
zůstává
stále
bohatství
na
státu — jsou-li
města isolovaného
Kolem centrálního
předpoklady
splněny právě vypočtené
- utvářejí' se sou
kruhy, ve kterých obdělávání půdy
středěné hospodářské
provozovány
podle různých systémů.
zemědělství
jsou
a
systémů, smě
těchto hospodářských
Postup odstupňování
státu jest:
okraji isolovaného
rem od města jako středu
hospodářství volné, lesní, střídavé, travopolní a trojhonné.
První kruh, nejbližší městu, produkuje ve volném za
těžko dopravovatelné
hradním obhospodařování
a čerstvé
plodiny, dále dodává do města mléko ze stájového chovu
dobytka. -Těží pro prodej seno, zelený jetel, brambory, zelí,
řepu a podobné velké dopravní náklady vyžadující plodi“’'ny. Úhor tu neexistuje.
Druhý kruh tvoří lesní hospodářství
s produkcí dřeva
palivového
blíže města, stavebního dále od města. Plochu
lesního porostu i vzdálenost její od města určuje cena, za
kterou dřevo z nejvzdálenějšího
konce této plochy, nutné
ke krytí potřeby, bude do města dopravováno,
tak, aby
pozemková renta, která zbývá po odečtení provozních a do
pravních nákladů, byla o něco větší než pozemková renta
z pěstování obilí na těchto plochách.
Ve třetím kruhu provozuje
střídavé,
se hospodářství
charakterisované
tím, že všechna role bez úhoru rodí stále
plodiny, při čemž na jednotlivých
pozemcích střídají se
setby-obilnin
a pícnin.
Pro čtvrtý' kruh je charakteristické
hospodářství travopolní, při němž vší plochy polí používá se střídavě pro
setbu obilí
pastvě.
Hospodářství trojhonné tvoří podstatu pátého kruhu a
jeho znakem jest, že veškerá pole jsou tu rozdělena na tři
díly, na nichž se postupně střídají: setba obilnin, pastvina
a čistý úhor.
Tímto kruhem končí v isolovaném státě kultivace půdy
a dále se rozkládá šestý kruh chovu dobytka. Z produktů
živočišných lze ještě zde docílili určité renty přes vysoké
dopravní náklady velké vzdálenosti, připadající na jednotku
váhovou, neboř tyto produkty mají při poměrně malé váze
velkou hodnotu.
Za tímto kruhem rozkládá se pak již jen divočina,- půda
zůstává neobdělána
pro přílišnou vzdálenost od trhu cen
trálního města, nikoliv pro špatnou jakost půdy 1 Hospo
.
dářská činnost omezuje se tu na lov divokých ?vířat.
Toto
rozdělení
způsobů obhospodařování
půdy spočívá
•
na principuf že při dané ceně tím větší její část jest pohlce
na dopravními náklady, čím vzdálenější jest místo produk
ce od místa trhu, takže tím menší část zbývá na pozemkovou
rentu.
Město má potřebu určitého množství obilí pro výživu
svého'obyvatelstva.
Tato potřeba může býti kryta dovozem
obilí z venkova jen tehdy, bude-li za ně zaplacena cena, kte
rá nahradí i tomu r.ejvzdálenějšímu
výrobci, jehož obilí jest
ještě třeba, při nejmenším výrobní' a dopravní
náklady.
Odečle-li se od ceny, kterou má obilí ve městě, kam jest
dopravováno, částka dopravních nákladů, tu zbývá hodnota,
kterou má obilí na místě produkce. S větší vzdáleností od
trhu stoupají dopravní náklady a klesá hodnota obilí na
statku.
Nej markantněji působí cena obilí v otázce účelnosti
hospodářství
íravopolního neb írojhonného. Neboř není ab
solutní přednosti Íravopolního
hospodářství
před hospodář
stvím trojhonným,
jest určováno cenou obilí, zda tento či
onen hospodářský systém jest výhodnější. Velmi nízká cena
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travopolnímu hospo
obilí vede k trojhonnému, vyšší cena
dářství, neboř, i když cena obilí jest tak nízká, že výrobní
hospodářství
nejsou jí nahrazeny,
náklady íravopolního
půdy s menšími náklady
přece jest možno, že vzdělávání
výrobními při systému trojhonném poskytuje ještě pozem
klesla by
kovou rentu, která při způsobu intensivnějším
pod nulu.
Stejně jako nízká cena obilí působí na způsob obhos
podařování malá úrodnost půdy, to znamená, že půda méně
trojhonúrodná vynucuje
si použití systému hospodářství
hospodářství
travopolnímu,
ného, úrodnost větší vede
hospodářství
střída
výhodu
nejvyšší úrodnost poskytuje
nému.
Ve skutečném světě může se státi, že v některé krajině
jest vedle sebe půda různé úrodnosti,- tu pak jest důsledné,
jestliže při stejné ceně obilí provozuje se vedle sebe obdě
i trojhonlávání půdy systémem střídavým, travopolním
ným.
Dějiny

zemědělství

ve

světí

e~n ové

theorie

různých hospodářských
systé
Pravidelné odstupňování
mů tak, jak se jeví jejich postup v isolovaném státě, chrání
před omylem, jako by bylo vinou nevědomosti rolníkovy,
územích
že obdělávání
a využití půdy ve vzdálenějších
není tak dobré jako v blízkosti města. Vyšší hospodářské
systémy mají totiž tím, že jsou umělejší, komplikovanější
a
zároveň vyžadují více znalostí a rozvahy, v sobě něco svůd
ného a omamujícího. Jelikož pak v kraji, kde jsou obvyklé,
vyšší výnos větším využitím půdy,
dávají nepopiratelně
zavedení vyššího hospo
stává se omyl, že jest třeba miti
krajině pouze po
dářského systému v hůře kultivované
nikoliv však pro hospo
třebné znalosti, sice omluvitelný,
dářství méně nebezpečný.
výzkumů jest patrno, že na př. bylo-li
Z Thůnenových
systému trojhonby na půdě, ležící v kruhu hospodářského
ného, zavedeno hospodářství travopolní nebo střídavé, mu
selo by zase samo časem bez stopy zmizeli. Naopak též trojhonný hospodářský systém nemohl by obstáli v kruhu ho
spodářství Íravopolního
nebo střídavého.
kruhů isolovaného
f Prostorové rozdělení hospodářských
státu možno převésti na posloupnost časovou. Stejný obraz
intensivnějšímu
odstupňovánu systémů od extensivnějšího
dostáváme
skutečný stát při retrospektivě
pro kterýkoliv
zemědělského vývoje v průběhu staletí.
ukazují, že využití
Historicko-hospodářské
výzkumy
půdy ve všech zemích světa počínalo původně pouze lo
přes chov dobytka a ne
vem divoké »zvěře, pokračovalo
umělé obdělávání
hospodářství
trojhonnému
- jež ještě
před dvěma sty lety bylo i v kulturně pokročilých částech
Evropy pravidelným
- jež měnilo se dále v hospodářství
travopolní,
které ustupuje hospodářství
střídavému
a ko
nečně i volnému.
Še stoupajícím bohatstvím a zalidněním státu stává se
též intensivnější
rolnietví výhodnější.
Vliv

daně

na

způsoby

obhospodařování

]>a ň pozemková nebo jakákoliv daň, postihující země
dělství, jde
tíži pozemkové renty. Pokud tato renta zůstá
vá i po zaplacení daně positivní, mohou tu nastali nejvýše
syslérúech. Velmi nepříznivě pů
přesuny v hospodářských
sobí však na celkovou hospodářskou
situaci státu, jestliže
daň jest tak veliká, že pozemková renta některých částí ob
dělané půdy klesne na nulu nebo stane se dokonce nega
tivní. Každý zemědělský statek jest v lom případě veden
přirozeně
tomu, vzdáli se obdělávání takové půdy a ome
zili se na lepší role, která dávají i po odpočtu daně posi
tivní rentu.
Konečný účinek nově zavedené daně projevuje se pak
v tom,* že vnější okraj roviny (případně pozemky nejhorší
jakosti) budou opuštěny, kultivace půdy omezí se na užší
kruh (resp. pozemky lepší) a počet obyvatel státu se zmenší.
Předpokládali
jsme, že v isolovaném státě jest zeměděl
ství provozováno
důsledně, že zemědělec tu svoje hospp-
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ujišťováním se ponechává naprostá svoboda všem těmto
odvětvím kulturního života, jako by to byly naprosto ne
dotknutelné soukromé záležitosti každého jednotlivce. Více
nebo méně tajně vsahuje přesto všude státní moc do těchto
činností a nechybí dokladů o tom, že ani v dobách největ
ších liberalistických „svobod" nebylo možné říkat, tisknout,
hlásat veřejně to, co vedoucím hlavám nebylo žádoucí.
Avšak potlačovací i podpůrné methody liberalistických vlád
bývají skryté a nenápadné. Z toho vyplývá sice pocit vol
nosti pro mnohé z ovládaných, také však to, že-jejich kul
turní politika postrádá soustavnosti. Zasahuje tu a tam podle
náhodných pohnutek a v krajních případech, nemůže však
nikdy býti soustavnou péčí zahradníka, starostliyého o cel
kový směr a růst národní tvorby a myšlení.
'
Theorie národně-socialistická naopak od samého začátku
vědomě ze hlásí
zásadě uvědomělého řízení kulturního
života. Z nedopatření - nebo mnohdy též z úmyslně chyb
ných informací — bývala tato zásada vykládána jednostran
ně: jako by šlo pouze o dohled nad růstem věcí nežádou
cích, o činnost, pracující především zákazy a potlačováním.
Z takové kulturní politiky by arci záhy vzešla kulturní pu
stina. Čilý kulturní nich v. Říši je naproti tomu nejlepším
svědectvím, že vedení kulturní politiky v Říši se od začát
ku opíralo o zásady mnohostrannější, jejichž účelem bylo
daleko více tvořit než potlačovat.
Tento činný vliv státního zasahování do kulturních po
měrů a tvorby se především pokusil zdolat znepokojivé
odcizení, které už málem 100 let a od světové války s ob
zvláštní hrozivostí vzrůstalo a odtrhovalo široké vrstvy ná
roda od toho, co se zvalo kulturou.
V celé druhé polovině devatenáctého století už se vkus
širokých vrstev přizpůsoboval sériovým výrobkům průmys
lu a konfekce ve všech oborech a umělecký brak v nej
širším smyslu nabýval stále hojnějšího odběru. Tvořící umě
lec naproti tomu cítil kolem sebe rostoucí osamění ve světě,
hodnotícím jen podle zásad největší rentability. Umění se
stávalo téměř jen soukromou, snad i podivínskou zálibou,
nesrozumitelnou a zbytečnou pro většinu národa i pro národ
jako celek.
Aby mezi oběma částmi téhož národního těla opět na
stal zdravější vztah bezprostřední sounáležitosti, bylo potřebí
práce, promyšlené skutečně do hloubky. Nedaly se to spra
vili příkazy nebo mravokárstvím.
Originelní
boj proti
zkáze
mravní
Bylo přece dávno seznáno, že je naprosto papírové,
neúčinné, zbytečně a v jádře přímo naivní, ne-li pokrytecké,
vésti ohnivé řeči proti bulvárnímu tisku, morzakorům nebo
povšechné mravní zpustlosti, proti nedostatku „národní
hrdosti" a jiným kazům, není-li za tímto rozhořčením nic,
než slovo. „Kolikpak lidí si již položilo otázku, co vlastně
u nich samých tvoří příčiny jejich lepšího smýšlení?" odpo
vídal takovýmto papírovým horlitelům již v knize „Mein
Kampf" Adolf Hitler. „Kolik lidí jen tuší, jak velice je hrdost
na vlast závislá na znalosti její velib^gti?... Představme
si jednou přece loto: V sklepním bytě, skládajícím se ze
dvou dusných místností, bydlí sedmičlenná dělnická rodi
na. Mezi pěti dětmi také chlapec, řekněme tříletý. To je
věk, v němž si dítě uvědomuje první dojmy. U nadaných
se až do vysokého stáří najdou stopy vzpomínek na tuto
dobu. Již tíseň a přeplněnost místa vyvolává nepříznivé po
měry,- sváry a různice povstávají zhusta již tímto způsobem.
Lidé tak nežijí pohromadě, nýbrž tlačí se na sebe. Každá
sebe menší rozmíška, která se dá v prostorném obydlí vy
rovnávat už snadným rozchodem a tím se sama rozplyne,
vede zde
nekonečným, odporným hádkám. U dětí je to
ještě snesitelné: ty se v takových poměrech sváří stále a
rychle a důkladně na to zase zapomínají. Avšak bojují-li
takto rodiče sami a to skoro denně způsobem, který co do
vnitřní surovosti přesahuje všecko, pak se jistě nakonec
třebas znenáhla u dětí ukáží výsledky tak názorného vyučo
vání. Jen těžko si ten, kdo nezná takové prostředí, může
představit, jaké jsou to výsledky, nabude-li rozpor podoby
trýznění
hrubých vybočení otce proti matce, takže vede
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v opilosti. V šesti letech tuší malý, politováníhodný hoch
věci, před nimiž i dospělý může pociťovali jen hrůzu. Mrav
ně otráven, tělesně podvyživen, se zavšivenou ubohou hla
vičkou, tak putuje mladý „státní občan" do národní školy."
Neposkytne-íi mu ani budoucí život lepšího prostředí,
lepších
zážitků, neodnese si mladý člověk na konci své
a
školní docházky do života nic jiného, než „neuvěřitelnou
hloupost, pokud jde o skutečné vědění a umění, anebo
leptavou drzost ve vystupování, spojenou už v tomto věku
s nemravností".
„Avšak milé měšťanské okolí" je docela udiveno nad ne
patrným „mravním obsahem" nebo nad „národní lhostejno
stí" lidovýchv vrstev, ironisuje Adolf Hitler.
Jak však bojovali proti těmto základům kulturní i mrav
ní zkázy národa účinně? Samozřejmě především zlepšením
životních podmínek většiny národa, nikoli však pouze jím.
Bylo potřebí přetvořili sám obsah pojmu kultura a nově, ni
koli již abstraktně, avšak srostiiě a jadrně vzkvétající její
úrodu učinili přístupnou i pochopitelnou nejširším vrstvám.
Nikoli snad jen přednáškami, výzvami, odtažiíým výkladem,
který by vždycky zůstával daleko pozadu za svodem bez
prostředně se naskýtajících zážitků."Právě zase jen bezpro
středním zážitkem bylo nutno přesvědčovali neúnavně o síle
kulturního požitku.
Již pět let po národně-socialistické revoluci byl nám po
skytnut říšským vedením mládeže příklad, jak je mladým
členům německého národa bezprostředně zpřítomňována je
ho minulost v celé šťavnaté životnosti, neodkázané pouze
přesvědčivosti obra
slovnímu líčení nebo snad nejvýše
zu. Něco daleko důmyslnějšího bylo učiněno nástrojem
obrodného díla.
V jednom z polorozpadlých četných zbytků slavné ry
tířské minulosti na březích řeky Rýna byl - dlouhou a vy
trvalou houževnatostí obnoven celý středověký hrad, jehož
účelem nebylo a není poskytovali jen poučnou podívanou
nedělním turistům. Ve velké rytířské síni s pravými svícny
z kovaného železa, s dobrým, slohově věrným dubovým nábýtkem, s krásným světlem voskových svíček byla zařízena
skutečná jídelna, v níž zasedali bez rozdílu stavu a majetku
mladí členové Hitlerovy mládeže, kteří za svých výletů při
šli do kraje a našli nocleh v drobných obytných pokojících,
jaké kdysi slpužívaly skutečným obyvatelům dávných hra
dů. Moderní stavitelská technika učinila hrad pohodlným
a opatřila jej potřebnou hygienou. Ovzduší, -kulturní aímos'féra však tu zůstala nevyslovitelná. Jaké to vyučování dě
jepisu, jak bezprostřední zážitek kulturní tradice!
Pro každého mladého Němce tak pojmy národní minu
losti, stavitelství, kultury nabývají jadrné srostitosti, budí
jeho osobní účast, spojují se s krásami vlastního mládí.
Nejen však mládež, ale íáké dospělí, třebas zaneprázd
něni těžkými pracovními úkoly, měli býti ihned včleněni
do účasti na všech krásách, které poskytuje člověku rozvi
tá kultura. I nyní za války, kdy nelze konati zámořské ces
ty, kdy mořské pobřeží je většinou jevištěm válečného dění,
kdy i malá cesta rj^jsí býti rozvažována jako čin, zatěžu
jící národní výkonnost, i nyní se až do poslední doby po
kračovalo v této práci nejen návštěvou divadel dělníky, také
však pořádáním kulturních podniků v historických bu
dovách, v krásně učleněných síních paláců, v místech, vy
hrazených dříve uzavřené společnosti vznešených.
Krása vlasti a kulturní tvorba minulosti tak se stává
předmětem bezprostředního zážitku, nikoli jen záležitostí
památkových úřadů a horlivých jednotlivců. Historické i no
vé kulturní hodnoty vstupují tak přímo do života všech a
z hodnot školských, pomyslných, naučených, se všem stár
vají bezprostředním osobním vlastnictvím, jehož ze všech
sil hájí všichni, kdo na něm berou podíl.
Desítky a stovky podobných činů vyrůstají stále ze
země celé Říše. „Nepřejeme si, aby kdokoli u nás měl po
cit, že .není účasten kulturní tradice a kulturní tvorby své
země," řekl nám před lety náš průvodce po hradě. Všichni
mají miti účast, všem má býti dána příležitost. Víc ovšem ne
může býti dáno než příležitost. Přirozený výběr podle schop
ností potom rozliší záliby a louhy jednotlivců. Zajisté budou
—
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vždycky a v každé společnosti lidé větších i menších schop
ností a co nejrůznějších zálib. Dokonce dlužno počítat i s
tím, že záliby každého jednotlivce jsou proměnlivé. Vše
obecné zřizování knihoven pro dělníky průmyslových a ji
ných závodů přineslo o tom velmi zajímavé nové poznatky,
zachycené dnes již statisticky. Podle nich zažívají velmi
často i dospělí dělníci náhlé probuzení zájmu o četbu. Je
jich vášeň se udrží jen u málokterých na trvalo. U
většiny pomíjí zase jakýmsi nasycením, po kratším nebo del
ším, někdy několikaletém údobí ustupuje zálibám jiným:
u jednoho třebas sběratelství, jinde hudbě anebo třebas
sportu.
Právě tyto zkušenosti s velkými, vlastně se všemi kruhy
národa zabraňují, aby snad nad takovým zjevem vznikalo
rozhořčení: vždyť kulturou už dávno nelze nazývat jen čte
ní knih, návštěvu tragedií, jen klasickou hudbu. Takto zúže
ný pojem kultury je plodem teprve konce devatenáctého
století, kdežto ve všech ostatních dobách a to i v časech
největšího kulturního rozkvětu, jakým byla třebas doba re
naissance, bylo uměním stejně klenotnictví jako tkaní
ušlechtilých látek nebo výroba krásných zbraní.
Uznává

se mnohotvárnost
projevu

kulturního

A to je právě druhým, výrazně novým rysem národněsocialistické kulturní politiky, že opět uznává celou možnost
a plnost kulturního projevu a nevylučuje z něho ani to, co
připadalo nedůstojným měšťanskému akademismu, vedle
něhož vždycky nezbytně existuje doprovod tvorby umělců
„prokletých" nebo úmyslně vyzývavých a pohoršujících
Kultura a umění prostě byly v národně-socialistickém Ně
mecku přivedeny opět na zem s abstraktního ovzduší, kde
se psávaly s velkými písmeny.
Projevuje se to v rozmanitých odvětvích kulturní tvorby
různě, avšak obecně došla tato zásada výrazu už v tom,
že v příslušných říšských útvarech jsou podchyceni organisačně nejen akademičtí, vážně tvořící umělci, nýbrž prostě
všichni tvořící bez rozdílu, jak vážný nebo nevážný je užší
okruh jejich práce. Neboť nikoli námět a také ne stupeň ve
selosti a třebas i rozpustilosti v pojetí tvoří hodnotu umělec
kého díla. I opereta může být dobrá nebo špatná, komedie
může být stejně hodnotným divadlem jako tragedie kýčen
a v životě národů a v dějinách umění nechybí příkladů to
ho, že právě neuznávané, nízké, málo důstojné druhy umě
lecké tvorby urodily mnohdy vynikající díla a často se stá
valy přímo záchranou t. zv. vážnému umění, které hrozilo
pro samý strach z nevážnosti ustrnout v mrtvolný útvar bez
života a zajímavosti. Zbytečno tu jmenovat lidovou poesii,
akademiky neuznaného Moliěra a třebas i některé vynikající
detektivní nebo dobrodružné romány.
Při tom právě tyto prostší, přístupnější druhy umělecké
ho výrazu prokazují svou životnou fúnkci ve všech dějin
ných údobích. Nikdy totiž nechybělo horlitelů proti nim.
Jenže byly-li divadelní hry, opereta, dobrodružný román a
podobné útvary s rozhořčením vyloučeny z důstojného kru
hu mus, vybujely o to hojněji mezi lidem. Jenže štítili-li se
jich skuteční umělci, nebo báli-li se zadávali si jimi, zmocnil
se jich duch obchodně zchytralý a živelná člověkova potře
ba zábavy, rozpoutání, uvolnění byla uspokojována lidmi,
kteří vystihli znamenité výdělkové možnosti pří průmyslo
vé téměř organisaci takovéto také-tvorby. Nevedeni nijakou
odpovědností, nýbrž jen ziskem, nebyli zdržováni od žádné
sentimentální plochosti, od žádného nevkusu. Teprve tím,
že byl uznán význam právě těbhto „lehkých" druhů umění
v životě národa, je možno’bdíti nad tím, aby zábava nesni
žovala a nekazila vkus i ducha. Péče o dokonalé provedeni
i veselých a třebas více než veselých divadelních her, vy
dávání laciných, avšak hodnotných sešitkových knížek pro
mládež s dobrodružnými sklony, pořádání koncertů „lehké"
hudby od velkých skladatelů v provedení nejlepších vý
konných umělců, to je praktická úroda vypsaných zásad.
Neboť lze míli za to, že zvykne-li si třebas posluchač, ne
obdařený nijakým vynikajícím a složitým hudebním nadá
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ním a vzděláním, při své potřebě hudební zábavy na jemné
nelenění, dokonalé zpracování a vynikající interpretaci, ne
bude UŽ asi uspokojen řemeslným výrobkem uměleckého
šarlatána, ba najde možná časem i cestu a pochopení hudbe vazné a slozitejsi.
Nenajde-li ovšem, netřeba to považovali za neštěstí, ne
bo jeho osobní nedostatek,- možno považovali za znamenitý
výsledek této záměrné kulturní politiky, je-li nej širším vrst
vám poskytováno potřebné duševní pookřálí a posila podle
jejich daných schopností a potřeb ‘Způsobem, který neuráží
dobrý vkus a nesvádí představy a cítění rafinovaně pěstě
né seplimenlální plochosti.
Toto životné a srostitó pojetí kultury vidíme však i jin
dy. Vystavuje-li třebas některý kraj díla svých výtvarní-'
ků, vidíme všude, že se do toho počítá také celá tvorba
ušlechtilého ručního řemesla, krátce vše, co tvoří hmotný
rámec života jednotlivcova i společnosti: stavitelství i vnitř
ní architektura, nejen však návrhy; nýbrž i vypracované
už kusy nábytku, ručně tkané závěsy, koberce, potahové lát
ky, kované nářadí, krajky a ručně pracované nádobí, šper
ky i hračky. Socha i tabulový obraz pozbývají své nezdra
vé umělecké výlučnosti^ svého absolutního osamocení v
prostoru. Začínají opět být součástí hmotného prostředí člo
věkova a proto jsou opět hodnoceny ve vztahu
architek
tonickému celku, jejž doplňují, ba namnoze opět už přímo
vznikají ve spojitosti s architekturou, pro kterou jsou urče
ny. Odtud také stále silnější obnova zájmu o malbu ná
stěnnou a o tvorbu gobelínu nebo mosaiky na rozdíl od ce
lého předcházejícího století. Možno to hodnotit jako začína
jící návrat
bezprostřednějšímu spojení výtvarných umění
se životem a života s výtvarným umělcem.
Je samozřejmé, že dobré zásady nejsou strojem, který
dobréhm choď lidského
samočinně jednou provždy řídí
života. Také popsané směrnice říšské kulturní politiky se pro
jevily v prvním desetiletí národně-socialistické žiyotní for
my, jsou stále nově a nově utvářeny podle potřeb, jaké
novými okolnostmi stále nově vznikají a mění se v životě
národa. Proto také by bylo pošetilé chtííi předem stanovití
nějaké závazné rysy, které musí vykazovat dokonalé národně-socialisíickó dílo, stejně jako všecky theoretickó úvahy
by byly v uplynulých stoletích nebyly mohly určití, jaké je
dokonalé dílo křesťanské. Stálou musí býti pouze snaha říditi
kulturní život a’tvorbu tak, aby mohla býti v své celosti v
souzvuku s pulsem veškerého národního celku, nikoli jen
některé jeho části, ať by to byla třebas třída zjemněle vzdě
laná anebo zase bodrý okruh lidového obecenstva. Zdravý
národní život má zapptřebí obojího, má dokonce potřebí
experimentu i nepřístupného hloubání, neúspěšných slepých
uliček a bloudění, neboť předem'nelze posoudili plodnost
kteréhokoli činu uměleckého-a také to je respektováno dnes
v kulturně-poliiickém usuzování Třetí Říše.

poznámky
Běsové
Vsevolod Ivanov
je zaměstnán
jako dopisovatel
moskevských novin a píše z Bukurešti:
»Oni si zde stále ještě myslí, že se nic vážného nepřiho
dilo. Přišli jsme a odejdeme. Něco si vezmeme s sebou a velko
myslně jim dovolíme, aby dýchali dále, jen když před námi uroní
několik s]z. Nikoli, dobří pánové. Moskva nevěří ani slovům,
ani slzám. Jedni z vás proti nám bojovali, druzí v tomto boji
vším možným pomáhali.
Máme dosti vašich procházek
podél
Dunaje a kolem Dunaje. Všechny bessarabské a jiné otázky se
teď řeší docela prostě, po sovětsku. Dost dlouho jste otravovali
dunajský vzduch, marš na Sibiř!«
Vsevolod Ivanov není obyčejný novinář. TJ nás je přeložen
od něi p román »Modravé písčiny«, později se učinil známý svými
»Fakírovými zápisky«. Je v Moskvě velmi dobře »v kursu« a vi tedy,
jak se tam na nynější pochod do Evropy dívají. »Ohi si stále ještě
myslí, že se nic vážného nepřihodilo.
Přišli jsme a odejdeme *
Ano, to je atmosféra podivuhodné autohypnosy, ve které se pohy
buje valná část evropského měšťáctva. Bolševici přijdou a odejdou!

Velkomyslně
dovolí — hodným a neškodným měšfáčkům — aby
dýchali dále! Že na konci tohoto lehkomyslného
dobrodružství
čeká krntý rozkaz: Marš na Sibiř! to si snad ani pu těchto slo
IvanovoVých
nedovedou
představit.
vech
Jiný spisovatel, L. Š o b o 1 e v, jim to říká ještě drastičtěji.
L. Sobolev, autor známého románu »Kapitalnyj
temoni«, vyzjvá
aby se zatřáslo stářím a
ve syem dopise ze Sofie a z Bukurešti,
aby se ukázalo huržoustům,
eo byl rok 1917 v Rusku. Ve své ko
píše:
respondenci
»Také zde, v Sofii jako v Bukurešti, jsou všude tečné zá
tylky, ve kterých je nashromážděno
zlo proti nám, tytéž uhla
pláštích a kožišinách,
tytéž zlaté
zené ženy v koverkotových
řetízky ve vestách a na tlustých panděrech.
Všechno se to nyní
všemožným službám. To je však
lstivě usmívá a jest ochotno
jenom na ulici Za zrcadlovými skly celistvých paláců je skryta
praštit
nenávist.
Východisko je z toho jediné:
do toho
předsmrtném
zde chrčív
jako
1917. Af také
v roce
dýchat!«
chroptění,
nám
snáze
se bude
hrdinným Finům.
A. Fadějev
není o nic ohleduplnější
Fadě.ievovy romány byly i u nás přeloženy (na př. »Zkáza oddílu
Lewinsonova«). Je předsedou Svazu sovětských spisovatelů. V jedné
korespondenci
z Helsink na př. píše:
»Tak nakonec je máme ve své moci, ty čisťoučké, vypasené
Finy s jejich pohodlím, blahobytem
za čisťoučkými záclonkami
jejich dokonalých domečků. V těchto čubčích peleších rodí své
paličaté, tuponosé Finy, kteří měli odvahu nepodřidit se Sovět
skému svazu a rozprávěli o své finské kultuře a štátni samo
Nikoli jim, nýbrž nám náleží soudit o tom, co je
statnosti.
v této kultuře cenného a je-li to vůbec kultura. A jejich samo
kabátce hlavy sovětské
statnost je dnes v kapse vojenského
pistole sovětského vojáka.«
vlády a na mušce automatické
národ, v němž není téměř ka
Finové jsou malý proletářský
pitalistů.‘Jsou
to rolníci, kteří se plahočí na svých soběstačných
přivydělávají
kácením lesů a obráběním dřeva.
statcích a v zimě
Ale pro bolševiky, zvyklé žít ve špíně a. několik rodin pohromadě,
je klidný rodinný život Finů něco, co se rovná blahobytu Rockevypasené Finy s jejich
fellerů. »Tak je máme, ty čisťoučké,
záclonkami jejich d opohodlím, blahobytem za čisťoučkými
domečků!«
prolekonalých
Tak vidí sovětský spisovatel
tářské Finy. Stačí čistota a jste proklet. Stačí nebýt podvyživen
a jste zatracen. Stačí slušně bydlet, a jste odsouzen!
»Trust
Před časem jsme citovali román Ijji Ehrenburga
že v této
na zničení Evropy«. Sadisticky se kochal v představách,
válce bude Evropa jakoby přejeta válcem. Všechno v ní — i lidé
sovětská vlaj— budou zničeni. A na troskách všeho bude vtyčeua
ka. Zdálo se, že je to ojedinělý projev židovské starozákonní msty.
Ale jeho fantasie vyvěrá z půdy. která, jak ukazují citované úryv
společná. Také bývalý hrabě
ky, je všem sovětským intelektuálům
Alexej T o 1 s i o j, příbuzný Lva Nikolaje Tolstého, a známý u nás
románem o Petru Velikém a revoluční trilogií »Křížová cesta«, ,
ihned po zahájení války napsal článek, v němž -vyzýval sovětskou
armádu, aby smetla se zemského povrchu veškeru evropskou kul
ji kulturou sovětskou,
turu a všecljpy její památky a nahradily
projít
sovět
měli
všichni
Evropané
při
čemž
koncentrační
i
tábory.
ský mi
or
života projevují
duchovního
Když tito nejvyšší představitelé
tak bezmeznou zášt, co lze potom čekat od
ke všemu evropskému
prostého občana a vojáka bolševického, který přijde do Evropy
a vidi v ni bohatství i v nejchudší chalupě, bohatství, které v So
větech mají jen nejvyšší partajníci a úředníci. A při tom se mu
říká, že každý tento Evropan je zralý pro Sibiř. Tu se v něm pak
dokud Evropa sku
přirozeně rozpoutá bestie, která se nezastaví
tečně nebude do posledního hadříku a cetky vyloupena' a zničena.
nž
Fedor Dostojevský.
Největší
ruský básník', spisovatel
pozoroval, jak buržoasie a ze
letech starostlivě
v sedmdesátých
úplně sebe
jména její mládež zdivočela a jak s lehkomyslností
vražednou a s chtivosti nenasytné honby přijímá do sebe miasmy,
příliš
americkou,
podvracovanou
vypařované společností evropskou a
Tehdy ve svém románě
industrialismem.
rychlým a nestráveným
přirovnání,
vnuknutého
evangelistou
»Běsové«
užil prorockého
Lukášem o ďáblech, které Kristus vyhnal z člověka, jimi posedlé
ho a vehnal je do stáda vepřů a ti hnali stádo prudce s vrchu
do jezera a stádo utonulo. »Ďáblové, to jsme my — Dostojevský
myslí tehdejší ruskou generaci — a my se vrhneme šíleni a běsy
posedlí se skály do moře a všichni utoneme.« Ale chorý se vyléčí
Stalo se
— a tím chorým myslel Rusko.
— doufal Dostojevský
však jinak. S vepři, ďábly posedlými, zahynulo celé Rusko a chory.
který se začal po této oběti zotavovat, byla ostatní Evropa, Zdálo''
se, že se dokonale vyléčí. Ale běsové, kteří zahubili před dva
ceti sedmi lety Rusko, začínají přecházet z východu do Evropy, po
sedají její- rozvrácenou buržoasii a ta podobně, jako ruská r. 1917.
začíná sama si přát své zkázy.
A jací jsou tó běsové, kteří by Evropě připravili zkázu, kdyby
právě
ukazují
se nebránila
a v poslední chvíli se neosvobodila,
zasílané z evropských' zemí do Moskvy
úryvky
korespondence,
umět
sovětskými
spisovateli.
Spisovatel je člověk, který má
se
soucitem se sklonit i nad osudem odsouzence. Spisovatel má umět
být
namá
jeho
má
věčnosti
věci
zorným
úhlem
pod
vidět
pem
a
čeno do krve lásky. Ale pera bolševických spisovatelů jsou namáčena
a
do černé krve nenávisti, chorobné zloby, bezmezné krvilačnosti
Evropanům
Evropě a její civilisaci. To ze sovětské
zášti. Zášti
udělal režim krve a věčných poprav. Učinil z nich
inleligence
běsů! A Evropa
popravčích Tt. Zvěstovatele
jen kvartýrmajstry
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Přítomnosti
jako pod hadími zraky čeká uhranutá, až se neštěstí na ni se
sype: Ale nesesype. Miliony kolem Vlasova ukazují, že část Ruska
uz procitla. A desítky milionů, seskupené kolem bojovníků Rise,
dovedou bolševické prokletí od Evropy ještě včas odvrátit! -ev-

V

tom netušil, že velký vojevůdce princ Evžen, když vybojoval
svá slgvná vítězství nad Turky, zachránil tím tehdy i Francii,
neboť kdyby nebyli TurcaKoraženi
u Petrovaradína a Běle
hradu, byli by uchvátili
západní Evropu. Samozřejmě, že
by byli neušetřili území »nejkřesťanštějšího krále«. Od této plas
Evropsbá
ubohé
kultura
ticky pojaté historické ilustrace přechází autor článku
v bouři železa a ohně
úloze, kterou hrají v dnešní válce Anglie a USA jako pomahači
Už pátý rok jsme, svědky největšího zápasu dějin. Evropské
východní stepi. Anglie a USA se propůjčily jako »ramena kleští
kulturní národy se uprostřed nesmírné bouře železa a ohně
pro obchvatnou bitvu, v jejímž průběhu se vnitroasijské sily
spojily, aby zachránily svět před krvavými spáry bolševismu.
chystají zničiti evropský světadíl, kolébku velkých kultur svě
Pod úderem ospůové zkoušky procitlo v nich vědomí solidarity.
tových dějin.« Wolfram von Wolmar zdůrazňuje, že před bra
gigantickém
zápo
Také náš národ přináší svou hřivnu v tomto
nami Evropy stoji nebezpečí, jež si nezadá před hroznými kata
vřavy,
pracují
uprostřed
válečné
lení. Chápeme, že už nyní,
po
strofami středověku, jako byly vpády Hunů a nájezdy Turků
budování
spraved
Prozřetelnosti
tvořivé
síly
malu, ale jistě
na
— nýbrž tyto katastrofy ještě předčí technickými prostředky.
livého řádu Nové Evropy. A jednoho dne budeme hrdi, že jsme
Nebezpečí může odvrátit! toliko svorný postup všech evropských
žili v době tak velkých ideálů a tak velkých činů a že jsme
kulturních národů. Proto musejí zmizeti všechny přehrady plavítězství spravedlnosti a pořádku. I něho šovinismu, jimž se kdysi právem posmíval ušlechtilý Evro
přispívali podle svých sil
Za časů tak fečené demokracie jsme viděli kolem sebe zmate
pan Nietzsche přesto, že jinak odmítal beztvárný internaciona
lismus. Dnes těžko chápeme ona knížectví trpasličích rozměrů,
nou spleť stranických intrik a korupčnictví, maskoVaného lidu
milnými frázemi. A tak to vypadalo ve všech zemích, ve kterých
jež kdysi se vzpírala sloučení v jednotu Německé říše
a právládli demokraté. Teprve společné nebezpečí, jež vyvstalo ev
vě tak směšné budou jednou národy, které by chtěly —
uplatňo
otevřeli)
nyní oči všem váha
ropským národům v bolševismu,
vali své šovinistické bludy v této velké době, jež volá po sjed
vým sobcům Pod nánosem egoismu jednotlivců a států se ob
nocení celé kulturní Evropy proti společnému nepříteli.
národů.
vůle
občanů,
Prozře
Z
obětavost
odhodlanost
jevila
V dalších partiích svého článku autor prudce polemisuje s
telnosti Evropa procitla. Nestalo se tak po prvé. Podobně tomu
šalebnými hesly francouzské revoluce a dokazuje, jak prázd
bylo za dávných časů, v době, kdy svátá říše římská národa ně
ným pojmem byla »liberté, égalité, fraternitě«. Podle osvícen
meckého bránila Evropu proti přivalu Mongolů, později proti
ských názorů, převzatých francouzskou revolucí, měla »liberté«
vpádu Turků. V obou případech Ríše roztříštila nápor barbar
zaručovat! individuu'.svobodný rozvoj na útraty druhého bliž
ských nájezdníků. Kdybychom si to neuvědomili, zůstal by nám
ního bez ohledu na zájmy celku, což ovšem vylučuje usku
hádankou vzestupný rozvoj evropské kultury v posledních je
tečnění »égalité« a »fraternitě«. A na tato osvícenská nedomyš
denácti stoletích. Nejvášnivější z politických veršů Dantových
lená hesla dnes bezmyšlenkovitě navazuje »ideologická psycho
nevěděli,
by nám vyzněly jako plané krasořečnění, kdybychom
patie národů evropského jihovýchodu«. Pozoruhodná je partie,
jak oddaně Dante sloužil ideálu celoevropského sournčenství.
v níž Wolfram von Wolmar uvádí řadu důkazů překvapujících
Nebereme tu nadarmo jméno knížete křesťanských básníků.
a přitom přesvědčivých o tom, že jak za šovinismem, zneužíva
Dante viděl ve svaté říši římské národa něišreckého krystalijícím hesla svobody, tak za leninovským komunismem stojí od
sační středisko evropského státního i kulturního života. V ideá
začátku pokrevně usměrňované síly mezinárodního židovství.
lu pevně sjednocené Evropy viděl záruku spravedlivého uspo
Také demokracie, jež je dědicem osvícenství, rozpřádá líbivé
řádáni světa. Žil v době malicherných rozbrojů a bojů nepatr
heslo racionalisticky definované a při tom protipřírodní »svo
představě universálního
ných států a obcí, a tím spíše lnul
body«. Naproti tomu definuje autor článku ideál svobody velmi
panství práva a zákonů. A čím důsledněji pak byla uskutečňo
konkrétně: »Národ může miti svou svobodu jen tehdy, je-li za
vána Dantova idea sjednocené Evropy, tím větší rozkvět sla
kotven v pospolitosti ostatních národů kontinentu ...« To je
vila evropská věda a umění, tím bezpečnější byl život každého
pojetí v duchu Ríše, jak ji chápal Danté a jak ji chápe i dnešní
Mon
jednotlivce a blahobyt každého národa. Strašné nápory
člověk. Pro nás_ představuje Ríše nedocenitelnou duchovní jed
golů. a později Turků ztroskotaly o solidaritu evropských kul
notu a harmonické sloučení svobody s kázní. Naproti tomu pod
turních národů. Bohužel, hradba evropské solidarity byla v pozšalebnými propagačními frázemi nepřátel cítíme jen nenávist
dčjších dobách otřesena náboženskými válkami a sobectvím
evropské kultuře. Správně to vystihl Wolfram von Wolmar
francouzských králů. Doba osvícenská se snažila popříti evrop
v několika větách, jež neváháme citovati: »Tak jako se kdysi
skou duchovní jednotu. Demokracie přes všechna humanistická
»nejkřesfanštější z králů« spojil s Turky proti Západu, tak dnes
hesla prohlubovala propasti mezi jednotlivými stavy, přiostřo»nejsvobodnější demokracie«, ruku v ruce se systémem nej
vala rozpory mezi státy. Jestliže Evropa Dantovy doby byla
krvavějšího útisku, jaký byl kdy zaznamenán na této zemi,
sjednocena poutem křesťanství, jež bylo náboženstvím lásky,
vytáhly proti evropanství v jeho dějinné a kulturní tvůrčí for
marxismus přinášel jenom materialistické evangelium nenávisti.
mě. Stojí dnes proti duchovní jednotě, jejíž společná řeč
nám
Žid Mardochaj Marx. příslušník národa, který nemá ani dělníků,
promlouvá v nepomíjejících dílech Michelangelových, Rafaelo
ani rolníků, náhle tvrdil, že přichází spasit křesťanské dělníky
vých, Diirerových, v dílech Kašpara Davida Friedricha, právě
a rolníky celého světa. Člen národa, kterému jsou peníze nejjako v dílech velkých Nizozemců nebo belgických malířů
vyšším božstvem, tvrdil," že chce zúčtovati s kapitálem. Čím tak
bitev. Stojí proti duchovní jednotě, jejíž rytmus krve zaznívá
větší počet lidí uvěřil této lží, tím více se uvolňovala pouta
ze Smetanovy »Mé vlasti« a z děl Antonína Dvořáka právě tak
mezi evropskými národy. Ve jménu jakého ideálu měly se spo
jako z Osudové symfonie a z »Eroiky« Beethovenovy. Jejich
jití země, propadlé marxismu? Třídní nenávist je protipřírodním
cílem je proměnit nejstarší kulturní půdu, která vytvořila tanáboženstvím, jehož úkolem jest nikoliv spolupráce národů, ale
^
kpvá díla, v kulturní step.«
oslabení národů, podlomení jejich životní síly, aby nemohly
To všechno si dobře uvědomuje zejména mládež Evropy,
vzdorovali židovskému imperialismu.
mládež ve smyslu duchovním, mládež nezatížená osvícenským
Teprve nacionálni socialismus Adolfa Hitlera povalil modly
myšlením a jalovým šovinismem. A o této duchovní mladé Ev
židovských pseudoproroků. Místo bludů třídního boje uplatnil
ropě praví autor: »Duchovní mládež Západu je dnes spolu s ce
princip spolupráce všech vrstev
prospěchu národního celku.
lým německým národem uzavřena v kruhu, jehož jméno je
Tímto zdravým myšlenkovým vývojem byl vnesen soulad do
Západ a který je obklíčen nepřáteli, a tím ještě podstatně zvy
vzájemných vztahů jednotlivých stavů uvnitř národů a stejně
šuje dynamiku a pružnost, německému národu vždy vlastní.
harmonicky byly vyroynány vzájemné vztahy evropských kul
Táto mládež poznala, že gotické dómy v Remeši, ve Vídni
turních národů, spojených společným nebezpečím. Evropská so
Praze, že hrad v Narvě, Marienburg, pyšný pražský hrad a Bel
lidarita se opět stala skutkem. Je nezbytná pro světový řád.
veder velkého prince Evžena, Sanssouci a Castel del Monte v
Tato skutečnost se málokdy vtělila do slov tak jasných a
Apulii promlouvají věčnou řečí evropské jednoty, že tato díla
přesvědčivých jako v pozoruhodném článku, který v minulých
jsou výrazem pocitu duchovní sounáležitosti a jen proto mají
dnech uveřejnil význačný německý publicista a historik Dr. Wol
býti zničena pumovým terorem. Mladá Evropa ví, že nomádský
fram von Wolmar v časopisu Svět pod názvem »Obchvatná bit
Východ, v jehož žilách koluje krev stepi, nikdy kulturu ne
va o západ«.
tvořil, nýbrž vždy ji pouze stravoval a proto ví, co Západu
Wolfram von Wolmar hned v úvodu dokazuje, jak krátko
hrozí.« Článek, nesený mohutným rytmem aktuálních myšlenek,
zraká je dnešní anglická politika, jež bezděčně následuje his
otevírá v závěru optimistický výhled do budoucnosti, kdy evrop
torického příkladu zaslepeného chytráctví Ludvika XIV. Tento
ský celek svým vítězstvím potvrdí pravdivost Grillparzerova
francouzský panovník, který se dával slaviti jako »neikřesťanokřídleného slova, že »teprve napjatý luk má největší sílu!«
štější král«, spojil se s »nevěřícími« Turky," jen aby dosáhl svých
imperialistických cílů, jež chtěl uskutečnit! na účet Evropy. Při
Rudolf Hudec

PřflDnmost^
Dr.
EMANUEL
VAJTAUER
šéfredaktor
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co Schichtův Ominol právě
pro něho znamená. Odstrant
s rukou saze i všechnu mast*
nou špínu rychle a důkladné*
Ominol však je také odedáv*
na známým prostředkem na
drhnutí! Ominol šetří mýdlo!

ďchicht
Ominol
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