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Za svobodnou a sjednocenou Evropu

Altiero Spinelli

V souvislosti s projektem evropského sjednocení se s oblibou uvádí, že 
u jeho zrodu stáli křesťanskodemokraticky orientovaní Otcové-zakla-
datelé. Ukázky z následující programové stati militantního evropského 
federalisty Altiera Spinelliho (1907–1986) jsme zařadili do rubriky 
Dokumenty záměrně, neboť ukazuje, že u kolébky evropské integrace 
stáli také inspirátoři a propagátoři zcela jiné světonázorové provenien-
ce. Je na čtenáři, aby posoudil, který politický a světonázorový proud 
převážil. Zároveň jsme požádali pracovníka Evropského ústavu ženevské 
univerzity historika Lubora Jílka, aby napsal o publikovaném textu a 
jeho autorovi následující poznámku. 

Ústavní základ pro Evropskou unii 
Příznivé přijetí idejí evropského federalismu je v českém prostředí 
trvale omezeno trojí válečnou zkušeností z minulého století. Zatímco 
rozporný dopad studené války a čtyř desetiletí „socialismu“ sovětského 
ražení se již v devadesátých letech stal předmětem politických i od-
borných diskusí, druhá stejně jako první světová válka je v nacionál-
ním vzpomínání prožívána jako výhra a jako jednoznačné národní 
vítězství. Důvody jsou nasnadě; předpokladem takového prožitku 
je blíže nesrovnávat, totiž odhlédnout od ceny, kterou za konfron-
taci s imperiální válečnou expanzí musela zaplatit sousední národní 
společenství, v první řadě v rovině demografi ckého potenciálu, hru-
bého národního produktu a mocenského postavení v Evropě. Kromě 
středoevropských národů volá po srovnání vjem světové války v brits-
kém a zvlášť v italském kulturně-historickém kontextu.

Stať Za svobodnou a sjednocenou Evropu Altiera Spinelliho 
byla napsána v době autorovy internace na ostrůvku Ventotene v 
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Tyrhénském moři v letech 1940–1941. Po pádu Mussoliniho režimu 
byla rozšiřována jako Manifest z Ventotene – je to důležitý doku-
ment, který refl ektuje válečnou zkušenost 20. století a načrtává kon-
cepci evropského sjednocení na politických principech inspirovaných 
mimo jiné marxismem a konfesně neutrálním liberalismem. 

Kdo byl Altiero Spinelli a jakým vývojem tento radikální stou-
penec evropského federalismu prošel? Původem z římské rodiny 
měšťanských sociálnědemokratických tradic vstoupil Spinelli v pr-
vním ročníku právnického studia do komunistické strany. Jako sedm-
náctiletý mladík jednal pod vlivem zavraždění poslance Matteottiho 
v červnu 1924, ale v první řadě jako nadšený čtenář Lenina, Marxe 
a Hegela, okouzlený silou argumentace a mocenskou logikou stranic-
kého působení v letech, kdy italské komunisty vedli Amedeo Bordiga 
a Antonio Gramsci. Strana byla zakázána v listopadu 1926: radi-
kalizace Mussoliniho režimu dávala Spinellimu za pravdu až do 
chvíle, kdy byl v Miláně v červnu 1927 krátce před svými dvacátými 
narozeninami zatčen a odsouzen k šestnácti letům vězení. Do jara 
1937 byl vězněn v okolí Říma, pak internován na Ponze a posléze 
na Ventotene, ostrovech nacházejících se několik desítek kilometrů 
západně od Neapole; vysvobodil jej pád režimu v srpnu 1943, 
krátce po vylodění spojeneckých armád na Sicílii a v jižní Itálii. V 
nesvobodě prožil Spinelli plných šestnáct let.

Podmínky politické represe v diktaturách meziválečné Evropy byly 
odlišné: fašistický vězeňský režim byl méně drastický než koncentrační 
tábory pro politické vězně v nacistickém Německu a jinde, nemluvě o 
masovém usmrcování v gulagu koncem třicátých let. Korespondence 
a rodinné návštěvy umožňovaly alespoň omezený kontakt s vnějším 
světem přesto, že na malém a vyprahlém Ventotene bylo internováno 
na osm set osob, ze dvou třetin komunistů. Zde se v prvních měsících 
roku 1939 Spinelli náhodně schází s několika intelektuály z řad 
odboje, z jejichž diskusí probíhajících v nezměněném složení až 
do října 1941 postupně vzniká radikálně federalistická koncepce 
evropské poválečné obnovy.

Ve skutečnosti dochází v této skupině internovaných odbojářů 
k pozvolnému prolínání různorodých rozborů válečné situace a k 
postupnému souznění několika vnějších vlivů, díky společné politické 
kultuře tehdejšího italského liberalismu. Nejcitelnější vývoj prodělal 
bezesporu samotný Spinelli: po dlouholeté snaze zdůvodnit si – sám 
pro sebe – oprávněnost postupu italské komunistické strany pod ve-
dením Stalinova stoupence Togliattiho se jako vězeň musel vyrovnat 
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s prvními dvěma procesy inscenovanými v Moskvě v srpnu 1936 a 
lednu 1937. Odmítá vysvětlení, jehož se mu dostává od spoluvězňů 
komunistů, a ve jménu svrchovaného rozumu se straně vzdaluje a 
krátce poté je z ní vyloučen. K setkání s římským národohospodářem 
Ernestem Rossim a s milánským fi losofem Eugeniem Colornim tak 
dochází za neobvykle příznivých předpokladů.

Zatímco Colorni (1909–1944) je stoupencem ověřených libe-
rálních hodnot Benedetta Croceho, jehož režim toleruje na svobodě 
jen obtížně, je Rossi (1897–1967) pro internované intelektuály 
dvojnásobným přínosem. V první řadě zůstává v intenzivním 
korespondenčním styku s národohospodářem Luigim Einaudim, 
svým dávným turínským učitelem (a budoucím prezidentem repu-
bliky). Tímto prostřednictvím se Spinelli setkává s kritikou neome-
zené státní suverenity formulovanou Einaudim nebo historikem a so-
ciologem Guglielmem Ferrerem (pozdější učitel Slovákům a Čechům 
blízkého Istvána Bibóa). Navíc Einaudi ve své převážně odborné 
korespondenci nikterak nezamlčuje úzké styky s britskými kolegy, 
jež se režimní policie až do vyhlášení války v květnu 1940 neodváží 
přerušit: touto cestou se na opuštěný středomořský ostrov dostávají 
brožury a knihy konkrétně dokládající vývoj federalistických kon-
cepcí na anglických univerzitách koncem třicátých let. Spinelli 
se tak seznamuje se statěmi Lionela Robbinse (jež pro spoluvězně 
bezprostředně překládá), Williama Beveridge, Barbary Wootonové a 
dalších liberálních autorů z kruhu Federal Union, kteří trvale po-
znamenají italskou refl exi celoevropských otázek. V neposlední řadě 
je britská tradice i cestou k americkým autorům z konce 18. století, 
spolutvůrcům federální ústavy z roku 1787; s těmito texty se však 
Spinelli blíže seznámí až po pádu Mussoliniho, kdy bude po několik 
měsíců pobývat ve Švýcarsku, a zvláště v ženevské knihovně Ústavu 
mezinárodních vztahů.

Za těchto předpokladů se rozvíjí diskuse, jejímž završením bude na 
jaře roku 1941 – krátce před německou invazí do sovětského Ruska 
– sedmnáct foliantů skrývaného rukopisu, který Rossiho žena vynese 
z Ventotene na pevninu a jenž se v srpnu 1943 stane programovým 
východiskem evropského hnutí v Itálii. Rossi sám je autorem prvních 
třinácti odstavců třetí kapitolky, i když celková koncepce stejně jako 
závěrečná redakce byla předmětem rozsáhlých diskusí obou přátel, za 
spoluúčasti několika vězňů z nekomunistických řad.

V této koncepci je, zjednodušeně řečeno, moderní válka jako tako-
vá – vojenská, námořní, obchodní i mediálněpropagandistická – po-
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jata jako důsledek neomezené svrchovanosti národních států a ničivé 
síly nacionálních partikularismů. Prvotním poválečným cílem proto 
bude zřídit federální instituce, které by zabránily protichůdným 
zájmům národních společností přerůstat do otevřeného konfl ik-
tu. Jako výraz společných zájmů a sdílených civilizačních hodnot 
bude nadnárodní ústava plodem lidového hnutí, ale i nástrojem 
poválečných společenských změn.

Federalismus je zde tedy otevřeně koncipován nejen jako ideolo-
gie, ale i jako prostředek boje proti nacionalismu všech odstínů a 
všech forem. Český čtenář však u Spinelliho bezpochyby rozpozná 
myšlenky i rétoriku, které v oslabené podobě prozrazují příbuznost se 
strategií meziválečné Komunistické strany Itálie. Koncepce poválečné 
revoluční krize, která by byla řešena mimo národní vlády s pomocí 
revoluční federalistické strany, může být jen stěží ospravedlněna tím, 
že výlučným cílem bude vyvolat lidové hnutí zakládající nadnárodní 
politickou legitimitu ve prospěch evropské ústavy. 

Veškeré Spinelliho poválečné snažení půjde nicméně za tímto 
cílem, i když revoluční slovník brzy odloží stranou ve prospěch 
ideologického a politického působení, jehož mnohotvárnost svědčí 
o nezlomné energii dřívějšího politického vězně. Od roku 1948 
je generálním tajemníkem nadnárodní Unie evropských federalistů 
(Unione dei federalisti europei – UFE) a současně neformálním po-
radcem předsedy vlády Alcide De Gasperiho: díky Spinellimu je pro-
jekt Evropského obranného společenství (EDC) formálně provázán s 
Evropským politickým společenstvím (EPC), leč oba projekty jsou v 
srpnu 1954 smeteny gaullisticko-komunistickou nacionální většinou 
francouzské sněmovny. Ústavní strategie se však znovu objevuje ve 
sdružení Kongresu evropského lidu, jehož je Spinelli neúnavným spi-
ritus agens et movens v letech 1955–1962. Své militantní záměry 
Spinelli krotí a odkládá až poté, kdy se stává komisařem Evropského 
hospodářského společenství (EHS) v záležitostech průmyslové politiky 
a vědeckého výzkumu (v létě 1970). Z Bruselu se roku 1976 vrací 
do Říma jako poslanec na volební listině Komunistické strany Itálie, 
iniciátorky eurokomunistického dorozumění se Španěly a Francouzi, 
a za tutéž stranu úspěšně kandiduje roku 1979 do prvního Evrops-
kého parlamentu zvoleného přímým hlasováním. Zde se neoblom-
ný sedmdesátník znovu projevuje jako obratný taktik: v čele nově 
zřízeného ústavního výboru předkládá projekt Evropské unie, jenž je 
v podobě smlouvy mezi tehdejšími deseti členskými zeměmi schválen 
parlamentem v únoru 1984, a to 237 hlasy proti 31 (43 poslanců se 
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zdrželo hlasování). Dispozice ústavní smlouvy znamenají podstatné 
posílení federálních kompetencí a hlasovacích procedur v několika 
oblastech současně: národní vlády z ní proto byly ochotny akcep-
tovat jen to nejnezbytnější minimum. Pro dlouholetého stoupence 
silné federální ústavy koncipované jako základ pro demokratickou 
legitimitu evropských institucí byl proto v únoru 1986 podepsaný 
Jednotný evropský akt jen ubohou “mrtvou myší”.

Originál i jinojazyčná znění textu z Ventotene se nacházejí na 
stránce Spinelliho ústavu (www.istitutospinelli.org); pečlivá edice 
anglické verze byla vydána v souboru Documents on the history 
of European integration, vydaném Walterem Lipgensem a d., první 
díl: Continental plans for European Union, 1939-1945, Berlín, 
Walter de Gruyter, 1984.

Biografi cká zkratka se opírá o paměti a deníky Spinelliho, o vyda-
nou korespondenci Rossiho a v neposlední řadě o práce britských a 
zvláště italských historiků dějin evropské integrace (Luciano Bolis, 
Charles F. Delzell, Lucio Levi, Edmondo Paolini, Daniele Pasqui-
nucci, John Pinder, Sergio Pistone, Daniela Preda, Cinzia Rognoni 
Vercelli aj.) Detailní odkazy a další prameny jsou na požádání k 
dispozici na adrese archivu Evropského ústavu ženevské univerzity 
www.unige.ch/ieug/coppet.html. E-mail:Lubor.Jilek@unige.ch

n  n  n

Návrh manifestu

I. Krize moderní společnosti

Moderní společnost si vzala za základ princip svobody, podle nějž 
člověk nemá být pouhým nástrojem druhých lidí, nýbrž svébyt-
ným centrem života. S tímto vytyčeným zákonem se začal rýsovat 
grandiózní historický proces ve všech oblastech společenského 
života, které ho nerespektovaly.

1) Všem národům bylo přiznáno rovné právo vytvářet si nezá-
vislé státy. Každý národ, odlišený od ostatních svými etnickými, 
geografi ckými, jazykovými a historickými rysy, musel ve státním 
organismu vytvořeném vlastním způsobem, podle svého zvlášt-
ního pojetí politického života, nalézt nástroj k co nejlepšímu 
uspokojení svých potřeb bez jakéhokoli cizího zásahu. Ideologie 
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národní nezávislosti byla mocným hybatelem pokroku; umožnila 
překonat malicherné lokální patriotismy ve prospěch širší solida-
rity při vystupování proti útlaku cizích vládců; odstranila mnoho 
překážek, jež bránily pohybu osob i zboží; na území každého 
nového státu s nejzaostalejším obyvatelstvem umožnila rozšíření 
institucí a úřadů po vzoru vzdělanějších národů. S sebou ovšem 
přinášela i zárodky kapitalistického imperialismu, jenž za života 
naší generace nabyl obrovských rozměrů, takže došlo ke vzniku 
totalitních států a rozpoutání světových válek. 

Národ už napříště není považován za historický produkt souži-
tí lidí, kteří díky dlouhému procesu dospěli k větší jednotnosti 
zvyků a tužeb, a díky tomu nacházejí ve svém státě účinnější for-
mu organizace společného života v rámci celé lidské společnosti; 
naopak se národ stal božskou entitou, organismem, jenž musí 
myslet pouze na svou vlastní existenci a vlastní rozvoj, aniž by se 
musel nějak zabývat ztrátami, které by z toho mohly vyplynout 
pro jiné. 

Absolutní svrchovanost národních států přinesla každému 
z nich touhu po vládě, neboť každý z nich se cítí ohrožen mocí 
druhých a za svůj „životní prostor“ považuje stále rozsáhlejší úze-
mí, jež by mu umožnila volně se pohybovat a opatřovat si životní 
prostředky, aniž by závisel na někom jiném. Tato touha po vládě 
nemůže být uspokojena jinak než hegemonií nejsilnějšího státu 
nad všemi ostatními podrobenými zeměmi. V důsledku toho 
se stát z ochránce svobody občanů přeměnil na pána nad nimi 
a považuje je za služebné osoby se všemi povinnostmi, které mu 
zajistí, aby byl vojensky co nejúčinnější. I v dobách míru, chápa-
ných jen jako přestávky pro přípravu nezbytných následujících 
válek, vůle vojenských složek v mnoha zemích převažuje nad vůlí 
složek civilních a stále více tak komplikuje fungování svobodných 
politických institucí: škola, věda, výroba, administrativní aparát 
jsou řízeny především tak, aby se zvyšoval válečný potenciál státu; 
matky jsou považovány za ploditelky vojáků a v důsledku toho 
oceňovány podle stejných měřítek, podle jakých se na výstavách 
oceňují chovná zvířata; děti jsou od nejútlejšího věku vychová-
vány k válečnému umění a k nenávisti vůči cizincům, osobní 
svobody se rovnají nule od chvíle, kdy jsou všichni militarizováni 
a neustále povoláváni k vojenské službě; války je opakovaně nutí 
opouštět rodinu, zaměstnání, majetek a obětovat vlastní život pro 
cíle, jejichž hodnotu ve skutečnosti nikdo nezná; během několika 
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málo dní jsou zničeny výsledky desítky let trvajícího úsilí o nárůst 
všeobecného blahobytu.

Totalitní státy jsou ty, které díky nejvyšší možné centralizaci a 
maximální soběstačnosti nejdůsledněji unifi kovaly všechny síly, 
takže se mohly projevit organismy nejvhodnější pro současnou 
mezinárodní situaci. Stačí, aby jediný národ udělal krok směrem 
k totalitarismu, a bude následován ostatními, které vůle přežít 
strhne do stejné dráhy.

2) Všem občanům bylo přiznáno stejné právo na vyjádření vůle 
k vytvoření státu. Tato vůle musela nutně vyplynout ze syntézy 
proměnlivých ekonomických a ideologických požadavků všech 
svobodně se vyjadřujících společenských skupin. Takové politic-
ké uspořádání umožnilo zlepšit nebo alespoň zmírnit řadu nej-
křiklavějších nespravedlností zděděných po minulých režimech. 
Svoboda tisku a shromažďování, postupné rozšiřování hlasovací-
ho práva však stále více komplikují obranu starých privilegií při 
současném udržení parlamentního systému. 

Nemajetní se postupně učili s těmito nástroji zacházet, aby 
mohli zaútočit na práva získaná zámožnými vrstvami; sociální 
daně z nevydělaných příjmů a dědických posloupností, odstup-
ňované kvóty na největší majetky, osvobození nejnižších příjmů 
a základního jmění od poplatků, bezplatné veřejné školství, ná-
růst výdajů na sociální péči a zabezpečení, zemědělské reformy, 
kontrola továren, tím vším vyhrožovali privilegovaným vrstvám 
v jejich dobře opevněných citadelách.

Ani privilegované vrstvy, které uznaly rovnost politických práv, 
nemohly připustit, aby toho nemajetné vrstvy využily k pokusu o 
uskutečnění této rovnosti v praxi, protože by dala těmto právům 
konkrétní obsah a jim skutečnou svobodu. Když po skončení 
první světové války začala být hrozba příliš vážná, tyto vrstvy při-
rozeně nadšeně tleskaly diktaturám a podpořily jejich obnovení, 
protože diktatury odejmuly jejich protivníkům zákonné zbraně. 

Na druhé straně vytváření gigantických průmyslových a ban-
kovních komplexů a odborových organizací spojujících pod jed-
ním vedením celé armády pracujících, odborů a celků, které 
vytvářely tlak na vládu, aby ji přiměly k politice, jež více odpoví-
dala jejich partikulárním zájmům, hrozilo rozkladem státu jako 
takového na řadu ekonomických zájmových skupin, jež by spolu 
navzájem tvrdě bojovaly. Liberálně demokratické instituce se tak 
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stávaly nástrojem, který tyto skupiny používaly, aby mohly lépe 
vykořisťovat celé společenství; tím tyto instituce stále více ztráce-
ly na vážnosti, takže se šířilo přesvědčení, že jedině totalitní stát 
může zrušením lidových svobod nějakým způsobem vyřešit střet 
zájmů, jež existující politické instituce už nedokážou potlačit.

Totalitní režimy pak vskutku celkově upevnily pozice různých 
sociálních skupin postupně uskutečňovanými kroky a policejní 
kontrolou veškerého života občanů, a násilnou eliminací všech 
odpůrců zmařily jakoukoli legální možnost následné úpravy 
nastolených podmínek. Tak byla zajištěna existence zcela parazi-
tické vrstvy nepracujících vlastníků půdy a rentiérů, kteří přispí-
vají ke společenské produkci pouze tím, že trhají kupony svých 
cenných papírů; dále existence monopolních vrstev a obchodních 
řetězců, které vykořisťují spotřebitele a způsobují, že se peníze 
drobných střadatelů ztrácejí beze stopy; a také existence bohá-
čů, kteří vskrytu ovládají politiky a řídí tak celý státní stroj ke 
svému vlastnímu prospěchu, pod zástěrkou sledování nejvyšších 
národních zájmů. Uchovává se kolosální jmění několika málo 
lidí a zároveň bída nejširších mas zbavených jakékoli možnosti 
užívat plodů moderní kultury. V hlavních liniích je zachován 
ekonomický systém, v němž jsou hmotné rezervy a pracovní síly, 
jež by mohly být využity k uspokojení základních potřeb a rozví-
jení lidských životních energií, naopak směrovány k uspokojení 
nejmalichernějších tužeb těch, kdo jsou schopni zaplatit nejvyšší 
cenu; je to ekonomický systém, v němž se moc peněz právem 
následnictví udržuje v téže společenské vrstvě, mění se na privile-
gium bez jakékoli souvislosti se společenskou hodnotou skutečně 
poskytovaných služeb, takže možnosti proletariátu jsou tak zre-
dukovány, že pracující jsou často nuceni nechat se vykořisťovat 
každým, kdo jim nabídne jakoukoli možnost zaměstnání, jen aby 
mohli přežít.

Aby udržely dělnickou třídu v nehybnosti a podřízenosti, byly 
odbory přeměněny ze svobodných orgánů boje řízených jedinci, 
kteří měli důvěru členské základny, v orgány policejního dohledu 
řízené zaměstnanci vybranými z vládnoucí skupiny, jíž jsou také 
odpovědní za svou činnost. Pokud se v tomto ekonomickém sys-
tému činí nějaké změny, jsou vždy diktovány potřebami milita-
rismu, které přišly vhod reakčním snahám privilegovaných vrstev 
v jejich snaze vybudovat a upevnit totalitní státy.
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3) Proti autoritářskému dogmatismu se potvrdila trvalá hodnota 
kritického ducha. Vše, co se tvrdilo, muselo odůvodnit svou 
vlastní existenci, nebo zmizet. Metodičnosti tohoto nepředpo-
jatého přístupu vděčí za svou existenci největší výdobytky naší 
společnosti ve všech oblastech. Tato duchovní svoboda však neo-
dolala krizi, která umožnila vyrůst totalitním státům. Ve všech 
vědních oborech se dostávají do popředí nová dogmata, která 
jsou přijímána buď proto, že jim lidé věří, nebo z pokrytectví.

Ačkoliv nikdo neví, co je to vlastně rasa, a ty nejzákladnější his-
torické znalosti dokazují absurdnost tohoto pojmu, požaduje se 
od fyziologů, aby uvěřili, dokázali a přesvědčili ostatní, že někdo 
patří k vyvolené rase, jenom proto, že imperialismus potřebuje 
tento mýtus, aby vyvolal v masách nenávist a pýchu. Ty nejzřej-
mější představy ekonomické vědy musejí být exkomunikovány, 
aby politika soběstačnosti, vyvážená směna a další staré nástroje 
merkantilismu mohly být prezentovány jako výjimečné obje-
vy naší doby. Jako důsledek vzájemné hospodářské provázanosti 
všech částí světa je životním prostorem pro každý národ, který si 
chce zachovat životní úroveň odpovídající moderní společnosti, 
celá zeměkoule; vytvořila se ovšem geopolitická pseudověda, kte-
rá chce dokázat opodstatněnost teorie životního prostoru, aby 
poskytla teoretické oprávnění imperialistické touze po nadvládě.

V zájmu vládnoucí vrstvy jsou falšována základní historická 
data. Knihovny a knihkupectví se očišťují od všech děl, jež nejsou 
považována za ortodoxní. Opět hrozí, že tmářství zadusí lidského 
ducha. Je podkopána sama společenská etika svobody a rovnosti. 
Lidé už nejsou považováni za svobodné občany, kteří využívají 
státu, aby snadněji dosáhli uskutečnění společných cílů. Jsou 
služebníky státu, jenž určuje, jaké mají být jejich cíle, a za vůli 
státu je samozřejmě přijímána vůle těch, kdo jsou u moci. Lidé 
už nejsou právními subjekty, ale jsou hierarchicky uspořádáni 
a nuceni bez řečí poslouchat nadřízené autority, které vrcholí 
v osobě patřičně zbožštělého vůdce. Z vlastního popela se znovu 
v plné síle rodí kastovní systém.

Tato zpátečnická totalitní civilizace triumfovala v řadě zemí, 
až konečně nalezla v nacistickém Německu sílu, jež se považovala 
za dostatečně schopnou, aby ji dotáhla do nejzazších důsled-
ků. Po pečlivé přípravě, s drzým a bezskrupulózním využitím 
rivality, egoismu, hlouposti druhých, s sebou Německo strhlo 
jiné vazalské státy Evropy – na prvním místě Itálii –, spojilo 
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se s Japonskem, jež sledovalo totožné cíle v Asii, a vrhlo se do 
násilného díla. Jeho vítězství by znamenalo defi nitivní upevnění 
totalitarismu ve světě. Všechny jeho rysy by byly vyhrocené na 
maximum a pokrokové síly by byly na dlouhou dobu odsouze-
ny k prosté negativní opozici. Tradiční arogance a neústupnost 
německých vojenských vrstev nám může poskytnout představu, 
jak by po vítězné válce vypadala jejich vláda. Vítězní Němci 
by si mohli dovolit také zdání štědrosti vůči jiným evropským 
národům, mohli by formálně respektovat jejich území a jejich 
politické instituce tak, aby vládli a přitom tím uspokojili hloupý 
patriotismus, jenž přihlíží k barvě hraničních sloupků a k národ-
nosti politiků, kteří vystupují na scéně, namísto k poměru sil a 
ke skutečnému obsahu státních orgánů. Ať by byla skutečnost 
jakkoli zakamufl ovaná, její podstata by byla stále stejná: jednalo 
by se o obnovené rozdělení lidstva na Sparťany a heilóty.

Stejně tak kompromisní dohoda mezi soupeřícími stranami 
by znamenala jen poslední krok k totalitarismu, protože všechny 
země, které by unikly z německého sevření, by byly nuceny při-
jmout stejné formy politické organizace, aby se mohly odpovída-
jícím způsobem připravit na znovuzahájení války.

Jestliže hitlerovské Německo dokázalo jeden po druhém porazit 
menší státy, pak svým jednáním zároveň přinutilo stále mocnější 
síly, aby vstoupily na válečné kolbiště. Odvaha a bojovnost Velké 
Británie i v nejkritičtějším okamžiku, kdy sama čelila nepříteli, 
způsobila, že Němci vyrazili do střetu se srdnatě vzdorujícím 
sovětským vojskem, a poskytla čas Americe, aby zahájila mobili-
zaci svých bezmezných produktivních zdrojů. Boj proti německé-
mu imperialismu se úzce spojil s bojem, který povede čínský lid 
proti imperialismu japonskému.

Nezměrné masy lidí a bohatství jsou již sešikovány proti tota-
litním mocnostem; síly těchto mocností dosáhly svého vrcholu a 
napříště už se mohou jen postupně spotřebovávat. Naopak síly 
odporu již překonaly okamžik největší deprese a jsou na vzestu-
pu.

Válka spojenců probouzí každým dnem stále větší vůli po 
osvobození i v zemích, které podlehly násilí a zmalomyslněly 
po obdrženém úderu; probouzí tuto vůli dokonce i u samot-
ných národů mocností fašistické Osy, které si uvědomily, že byly 
zataženy do beznadějné situace, jen aby uspokojily chtivost svých 
pánů po vládě.
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Pomalý proces, díky němuž se obrovské masy lidí nechávaly 
pasivně formovat novým režimem, smiřovaly se s ním a přispí-
valy tak k jeho upevnění, je zastaven; naopak byl zahájen proces 
opačný. V tomto nezměrném příboji, jenž se pomalu pozvedá, 
se znovu setkávají pokrokové síly, nejosvícenější části pracujících 
vrstev, které se ve své touze po lepším životě nenechaly odradit 
terorem a lichými nadějemi; nejuvědomělejší zástupci intelek-
tuálních vrstev, kteří se postavili proti degradaci, jíž je postižena 
inteligence; podnikatelé, kteří, se cítí dost silní k novým inicia-
tivám a chtěli by se osvobodit od byrokratických omezení a od 
národních autarkií, jež brání každému jejich pohybu; a konečně 
všichni ti, kteří z vrozeného smyslu pro čest nedokážou poníženě 
ohýbat hřbet v otroctví.

Všem těmto silám je dnes svěřena záchrana naší civilizace.

II. Úkoly poválečného období – sjednocení Evropy

Samotná porážka Německa by ale nevedla automaticky k nové-
mu uspořádání Evropy podle našeho ideálu civilizace.

V krátkém a rušném období všeobecné krize (kdy budou státy 
ležet v troskách, lidové masy budou s úzkostí očekávat nová slova 
a budou litým materiálem, žhavou hmotou schopnou odlévání 
do nových forem, schopnou přijímat vedení skutečně internacio-
nálně smýšlejících osob) se budou vrstvy, které ve starých národ-
ních systémech zaujímaly nejprivilegovanější postavení, lstí nebo 
násilím snažit zastavit příliv internacionalistických citů a vášní, 
a budou se okázale věnovat rekonstrukci starých státních insti-
tucí. A je pravděpodobné, že se angličtí političtí představitelé, 
možná ve shodě s americkými, pokusí posouvat záležitosti tímto 
směrem, aby znovu dospěli k politice rovnováhy moci, která je 
v přímém zájmu jejich říší.

Konzervativní síly, to jest: vedoucí postavy základních institucí 
národních států; nejvyšší kádry ozbrojených sil, které vrcholí 
monarchiemi, tam kde existují; ony skupiny monopolního kapi-
talismu, které spojily osud svých zisků s osudy států; velcí pozem-
koví vlastníci a vysocí představitelé církevní hierarchie, kterým 
jedině stabilní konzervativní společnost může zajistit jejich para-
zitní příjmy; a jako jejich doprovod nespočetný houf těch, kdo 
jsou na nich závislí nebo kdo jsou pouze oslněni jejich tradiční 
mocí; všechny tyto tmářské síly již od té chvíle cítí, že mechanis-
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mus skřípe, a snaží se zachránit. Krach by je v okamžení připravil 
o všechny jistoty, které až doposud měly, a vystavil by je náporu 
pokrokových sil.

Revoluční situace: staré a nové proudy
Pád totalitních režimů bude pro celé národy pocitově zname-
nat příchod „svobody“; zmizí veškeré brzdy a automaticky bude 
panovat rozsáhle uplatňovaná svoboda slova a shromažďování. 
Bude to triumf demokratických tendencí. Tyto tendence mají 
bezpočet odstínů, od velmi konzervativního liberalismu až po 
socialismus a anarchii. Věří ve „spontánní vývoj“ událostí i insti-
tucí, v absolutní dobro pohnutek přicházejících zdola. Nechtějí 
vnucovat svou vůli „dějinám“, „lidu“, „proletariátu“ a vzývají své-
ho Boha. Věští konec diktatur a představují si ho jako navrácení 
neodvolatelného práva lidu na sebeurčení. Završením jejich snů 
je ústavodárné shromáždění volené na základně nejrozsáhlejšího 
hlasovacího práva a s nejsvědomitějším respektem k právu voličů 
svobodně si vybrat uspořádání státu. Pokud je národ nezralý, 
zvolí špatné uspořádání; ale opravit je bude možné jedině trvalým 
přesvědčováním.

Demokraté zásadně nezavrhnou násilí; chtějí ho ale používat 
jen tehdy, když bude většina přesvědčena o jeho nezbytnosti, to 
jest tehdy, když už nebude zbývat nic jiného než umístit zby-
tečnou tečku nad „i“, z toho důvodu jsou vládnoucí demokraté 
způsobilí k této práci pouze v obdobích běžné správy, kdy je lid ve 
svém celku přesvědčen o správnosti hlavních institucí, které mají 
být pouze vylepšovány v relativně podružných věcech. V revo-
lučních dobách, kdy už instituce nemají být spravovány, nýbrž 
vytvářeny, se demokratický postup značně míjí účinkem. Žalost-
ná neschopnost demokratů během revolucí v Rusku, Němec-
ku či Španělsku, to jsou tři nejčerstvější příklady. V podobných 
situacích, kdy padne starý státní aparát se svými zákony i admi-
nistrativou, se okamžitě vyrojí množství lidových shromáždění a 
zastupitelstev, která budou zdánlivě hájit starou zákonnost nebo 
ji naopak cupovat na padrť, a v nich se budou sbíhat a zmí-
tat všechny pokrokové společenské síly. Lid má zajisté některé 
základní potřeby, které je třeba uspokojit, ale neví přesně, co má 
chtít a co dělat. V jeho uších zní tisíce zvonů. A se svými miliony 
hlav se nedokáže zorientovat a rozkládá se na množství navzájem 
proti sobě bojujících tendencí.
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V okamžiku, kdy je potřebná maximální rozhodnost a odvaha, 
se demokraté cítí zmateni, protože za nimi nestojí spontánní sou-
hlas lidu, ale jen neklidné demonstrování vášní. Domnívají se, že 
jejich úkolem je vytvářet tento konsenzus a vystupují jako nabá-
daví kazatelé tam, kde je třeba vůdců, kteří vědí, kam chtějí dojít, 
a vedou masy zvoleným směrem. Přicházejí o vhodné příležitosti 
k upevnění nového režimu, když se snaží ihned uvést do chodu 
orgány, které vyžadují dlouhou přípravu a jsou určené pro období 
relativního klidu; dávají tak svým protivníkům do rukou zbraně, 
které pak nepřátelé využijí k jejich svržení; se svými tisícovka-
mi tendencí už nepředstavují vůli po obnově, nýbrž zmatené 
choutky panující ve všech myslích, které se vzájemně paralyzují 
a připravují tak živnou půdu pro rozvoj reakce. Demokratická 
politická metodologie bude mrtvou mírou revoluční krize.

Tak jak demokraté postupně ve svých přích podkopali svou 
počáteční popularitu zastánců svobody, aniž by provedli vážné 
politické a společenské změny, nevyhnutelně se začaly obnovovat 
předtotalitní politické instituce a boj se opět začal odvíjet podle 
starých schémat protikladnosti tříd.

Zásada, podle níž je třídní boj cílem, na nějž se redukují 
všechny politické problémy, vytvořila základní direktivu zvláš-
tě u továrních dělníků, a dodávala jejich politice konzistenci, 
dokud se nezačalo jednat o základní instituce; když je ale aktu-
ální nutnost zcela transformovat uspořádání společnosti, mění 
se v nástroj izolace proletariátu. Třídně vychovaní dělníci nejsou 
v tu chvíli schopni vidět nic jiného než své partikulární třídní, 
nebo dokonce rovnou skupinové požadavky, aniž by se starali o 
to, jak je propojit se zájmy ostatních vrstev; anebo usilují o jedno-
strannou vládu své třídy, aby uskutečnili utopickou kolektivizaci 
všech hmotných výrobních nástrojů, která je laickou propagan-
dou označována za svrchovaný lék na všechny jejich problémy. 
Tato politika nedokáže zapůsobit na žádnou jinou společenskou 
vrstvu než na dělníky, kteří tak připravují ostatní pokrokové síly 
o svou podporu a nechávají je napospas reakci, jež je obratně 
organizuje, aby podlomila nohy samotnému proletářskému hnu-
tí. Mezi mnoha proletářskými tendencemi následujícími třídní 
politiku a myšlenku kolektivizace komunisté rozpoznali, že mají 
potíže získat dostatečné množství sil k dosažení vítězství, a pro-
to se – na rozdíl od jiných lidových stran – přeměnili v přísně 
disciplinované hnutí, které při organizaci dělníků těží z ruského 
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mýtu, ale nepřejímá jejich zákony a využívá je k nejrůznějším 
manévrům. 

Toto chování komunistů je v době revolučních krizí účin-
nější než chování demokratů; avšak tím, že drží dělnické vrstvy 
v co největší vzdálenosti od ostatních revolučních sil – tvrzením, 
že jejich „pravá“ revoluce teprve přijde –, tvoří v rozhodujících 
okamžicích sektářský prvek, který oslabuje celek. Jejich napro-
stá závislost na ruském státu, který je opakovaně využíval při 
sledování zájmů své národní politiky, jim navíc brání rozvinout 
politickou činnost, jež by měla alespoň minimální kontinuitu. 
Vždy mají potřebu se schovávat za nějakého Károlyho, Blu-
ma nebo Negrína, aby se pak snadno zničili spolu s použitými 
demokratickými loutkami; moc se totiž dosahuje a udržuje ne 
pouhou vychytralostí, nýbrž schopností reagovat vyváženým a 
životaschopným způsobem na potřeby moderní společnosti.

Kdyby boj zůstal i zítra omezený na tradiční národní kolbiště, 
bude velmi obtížné uniknout starým nejistotám. Národní státy 
už totiž ve skutečnosti tak do hloubky naplánovaly své ekonomi-
ky, že hlavní otázkou by se brzy stalo, která zájmová ekonomická 
skupina, to jest která vrstva by měla držet řídící páky tohoto 
plánu. Fronta pokrokových sil by byla snadno rozbita v potyčce 
mezi třídami a ekonomickými skupinami. Velmi pravděpodobně 
by z toho měli užitek reakcionáři.

Skutečné revoluční hnutí bude muset vzejít z těch, kdo doká-
zali kritizovat stará politická zřízení; bude muset umět spolupra-
covat s demokratickými silami, s těmi komunistickými, a obecně 
se všemi, které se podílejí na rozkladu totalitarismu; avšak nesmí 
se nechat zaplést do politických praktik žádné z nich.

Reakční síly mají kádry schopné a vychované k velení, lidi, 
kteří se zarputile perou za zachování své nadvlády. V obtížném 
okamžiku se dokážou ve svém vystupování dobře maskovat, pro-
hlašovat se za zastánce svobody, míru, všeobecného blahobytu, 
nejchudších vrstev. V minulosti jsme nejednou viděli, jak se 
dokázali vlichotit lidovému hnutí, paralyzovali je, odchýlili od 
jeho záměrů, převrátili v jeho přesný opak. Bezpochyby budou 
nejnebezpečnější silou, s níž se bude třeba vypořádat.

Polem, na němž se budou snažit působit, bude obnova národ-
ního státu. Tak budou moci působit na nejrozšířenější, nový-
mi hnutími nejpoškozovanější národní cit, nejsnáze využitelný 
k reakčním cílům: na vlastenectví. Zároveň mohou tímto způso-
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bem nejsnáze zaměňovat ideje protivníků, vzhledem k tomu, že 
pro lidové masy se jediná až doposud získaná politická zkušenost 
odehrává v národním rámci, a proto je dost jednoduché svést buď 
je nebo jejich krátkozraké vůdce na pole přestavby států smete-
ných vichřicí.

Kdyby bylo tohoto cíle dosaženo, reakce by zvítězila. Tyto státy 
by sice mohly být zdánlivě široce demokratické a socialistické, 
návrat moci do rukou reakcionářů by ale byl jen otázkou času. 
Opět by ožila žárlivost mezi národy, každý stát by znovu vkládal 
uspokojení svých potřeb pouze do síly zbraní. Hlavním úkolem 
by opět bylo v kratší či delší době proměnit národy v armády. 
Znovu by poroučeli generálové, monopolisté by těžili výhody 
z autarkií, byrokratické aparáty by se nafukovaly, kněží by drželi 
masy v poslušnosti. Veškeré vymoženosti prvotního významu by 
se smrskly v nic tváří v tvář nutnosti znovu se připravit na válku. 
Problém, který musí být v první řadě vyřešen a s jehož nezdarem 
je jakýkoli další pokrok jen zdáním, je defi nitivní odstranění roz-
dělení Evropy na suverénní národní státy. Rozpad většiny států na 
kontinentu pod drtícím válcem nacistického Německa již spojil 
osud evropských národů, které buď všechny společně podleh-
nou hitlerovské nadvládě, anebo s jejím pádem všechny společně 
vstoupí do revoluční krize, v níž už nebudou strnulé a rozdělené 
do pevných státních struktur. Lidé jsou již nyní mnohem lépe 
než v minulosti duševně připraveni na federativní reorganizaci 
Evropy. Tvrdá zkušenost posledních desetiletí otevřela oči i těm, 
kdo nechtěli nic vidět, a nechala uzrát mnoha okolnostem nahrá-
vajícím našemu ideálu.

Všichni rozumně uvažující lidé si napříště uvědomí, že není 
možné udržet rovnováhu nezávislých evropských států při zacho-
vání militaristického Německa a zároveň rovných podmínek 
s ostatními zeměmi, ani není možné rozdrobit Německo, a když 
už je jednou poražené, držet ho pod krkem. Při zkoušce se zjevně 
ukázalo, že žádná země v Evropě nemůže zůstat stranou, když 
ostatní bojují, a že prohlášení o neutralitě a uzavírání paktů o 
neútočení nemají žádnou hodnotu. Prokázala se také zbytečnost, 
ba dokonce škodlivost institucí jako je Společnost národů, která 
se chlubila, že ručí za mezinárodní právo bez použití vojen-
ské síly, jež by byla schopna vnutit někomu jeho rozhodnutí 
při respektování absolutní svrchovanosti členských států. Jako 
absurdní se ukázal i princip nevměšování, podle nějž by každému 
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národu mělo být ponecháno svobodné rozhodnutí zvolit si podle 
nejlepšího vědomí a svědomí despotickou vládu, jako kdyby 
vnitřní uspořádání každého jednotlivého státu nepředstavovalo 
životní zájem pro všechny ostatní evropské země. Taky začaly 
být neřešitelné mnohé problémy zamořující mezinárodní život 
na kontinentu – vytyčení hranic v oblastech se smíšeným obyva-
telstvem, obrana národnostních menšin, přístup k moři pro státy 
nacházející se ve vnitrozemí, balkánská otázka, irská otázka atd. 
– , jež by nalezly v evropské federaci nejjednodušší řešení – tak 
jako v minulosti podobné problémy státečků, jež se staly součástí 
širšího národního útvaru, ztratily na ostrosti, když se změnily na 
vztahové problémy mezi provinciemi.

Na druhé straně konec pocitu bezpečí daného nedobytností 
Velké Británie, který poskytoval Angličanům „splendid isolati-
on“, rozklad francouzské armády a samotné Francouzské republi-
ky při prvním vážném úderu německých sil (tento výsledek dou-
fejme hodně zeslabil šovinistické přesvědčení o absolutní galské 
nadřazenosti), a zvláště vědomí závažnosti všeobecného ujařmení 
národů, to všechno jsou podmínky, které budou mít příznivý 
vliv na vytvoření federativního uspořádání, jež ukončí současnou 
anarchii. A skutečnost, že Anglie přijala princip indické nezávis-
losti a že Francie uznáním porážky potenciálně přišla o celé své 
impérium, usnadňuje také nalezení styčného bodu pro evropské 
uspořádání v koloniálních državách.

K tomu všemu musíme konečně připočíst vymření některých 
významným dynastií a křehkost základů, jež podpírají dynastie 
zbývající. Je totiž třeba mít na paměti, že dynastie považující 
různé země za svou tradiční doménu, s mocnými zájmy, které 
podporovaly, představovaly vážnou překážku racionálního uspo-
řádání Spojených států evropských, jež mohou být založeny jedi-
ně na republikovém uspořádání všech federativních států. A pře-
konáme-li obzor starého kontinentu a ve vizi celku se obejmou 
všechny národy tvořící dohromady lidstvo, je třeba si přiznat, 
že evropská federace je jedinou myslitelnou zárukou, že vztahy 
s asijskými a americkými národy se budou moci rozvíjet na zákla-
dě mírové spolupráce, v očekávání velmi vzdálené budoucnosti, 
kdy bude reálné politické sjednocení celé zeměkoule.

Dělící čára mezi pokrokovými a reakčními stranami se tudíž 
propříště nenachází podél formální linie větší či menší demo-
kracie, většího či menšího socialismu, které je třeba zavést, nýbrž 
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podél zcela nové hlavní linie, jež odděluje ty, kdo mají za cíl staré 
známé dobytí národní politické moci – a kteří, byť nedobrovolně, 
nahrají reakčním silám, když dovolí, aby žhavá láva národních 
vášní ztuhla ve staré formě, a znovu dovolí povstat starým absurd-
nostem – a ty, kdo považují za hlavní úkol vytvoření stabilního 
internacionálního státu, kdo budou vést lidové masy k tomuto cíli, 
a i když získají národní moc, upotřebí ji především jako nástroj 
k uskutečnění mezinárodní jednoty. Ve snaze všemi možnými 
způsoby sjednat smlouvy a vazby mezi jednotlivými hnutími, 
která se v různých zemích dozajista vytvoří, je třeba odnynějška 
za pomoci propagandy a akce začít budovat základy hnutí, jež by 
dokázalo zmobilizovat všechny síly ke vzniku nového organismu, 
který bude po staletích nejgrandióznějším a nejnovátorštějším 
výtvorem vznikajícím na území Evropy, ke zbudování pevného 
federativního státu, jenž by disponoval ozbrojenými evropskými 
silami namísto národních armád; je třeba budovat základy hnu-
tí, jež by rozhodně rozbilo ekonomické autarkie jakožto páteř 
totalitních režimů; jež by mělo v jednotlivých federativních stá-
tech dostatečné orgány a nástroje k provádění jejich rozhodnutí 
zaměřených na zachování veřejného pořádku, i když by pone-
chalo jednotlivým státům autonomii, která umožní rozčlenění a 
rozvoj politického života podle osobitých charakteristik různých 
národů.

Jestliže bude v hlavních evropských zemích dostatečný počet 
lidí, kteří tomu porozumí, vítězství bude brzy v jejich rukou, 
protože situace a mysli budou příznivě nakloněny jejich dílu. 
V jejich čele budou strany a hnutí již zcela diskvalifi kovaná kata-
strofální zkušeností posledního dvacetiletí. Proto nastane čas pro 
nová díla, a bude to i čas pro nové lidi: lidi z HNUTÍ ZA SVO-
BODNOU A SJEDNOCENOU EVROPU.

III. Úkoly poválečného období – reforma společnosti

Svobodná a sjednocená Evropa je nezbytným předpokladem roz-
voje moderní civilizace, pro niž období totality představuje věze-
ní. Konec této éry způsobí, že se ihned naplno rozběhne historic-
ký proces působící proti nerovnosti a společenským privilegiím. 
Všechny staré konzervativní instituce, které bránily jeho započetí, 
budou zničeny nebo se začnou rozpadat; a tuto jejich krizi bude 
třeba s odvahou a rozhodností využít.
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Aby evropská revoluce odpovídala našim potřebám, bude 
muset být socialistická, to jest bude si muset naplánovat osvobo-
zení pracujících vrstev a vytvořit pro ně lidštější životní podmín-
ky. Orientační střelkou pro opatření, která je třeba v tomto směru 
přijmout, nemůže být ale čistý doktrinářský princip, podle nějž 
soukromé vlastnictví hmotných výrobních prostředků musí být 
v zásadě odstraněno a tolerováno může být pouze dočasně, když 
se bez něj v tu chvíli není možné obejít. Všeobecné zestátnění 
hospodářství bylo první utopickou formou, v jejímž uskutečnění 
dělnická třída viděla možnost svého osvobození z kapitalistického 
jha; pokud se ale provede do všech důsledků, nevede k vysněné-
mu cíli, nýbrž k ustavení režimu, v němž je veškeré obyvatelstvo 
zotročeno úzkou vrstvou byrokratů řídících hospodářství.

Skutečně zásadním principem socialismu, v němž byla všeo-
becná kolektivizace jen ukvapeným a mylným závěrem, je myš-
lenka, že ekonomické síly nesmějí vládnout lidem, nýbrž – jak 
je to běžné u přírodních sil – jim musí být podřízeny, musí být 
řízeny, kontrolovány tím nejrozumnějším způsobem, aby se vel-
ké masy lidí nestaly jejich obětí. Obří síly pokroku, které prýští 
z individuálního zájmu, nejsou zahnány do stojatých vod rutinní 
praxe, kde by stanuly tváří v tvář neřešitelnému problému, jak 
vzkřísit ducha iniciativy diferenciací platů a dalšími podobnými 
opatřeními; tyto síly naopak musejí být povýšeny a rozšiřovány 
tím, že jim bude nabídnuta větší příležitost k rozvoji a uplatnění, 
a zároveň musejí být upevněny a zdokonaleny hráze, které by je 
dovedly k cílům, jež by přinesly větší prospěch pro celé společen-
ství.

Soukromé vlastnictví musí být zrušeno, omezeno, vylepšeno, 
rozšířeno případ od případu, nikoli dogmaticky. Tato direktiva se 
zavádí přirozeně v procesu utváření hospodářského života Evropy 
osvobozené od přízraků militarismu a národního byrokratismu. 
Racionální řešení musí zaujmout místo řešení iracionálního také 
ve vědomí pracujících. Ve snaze objasnit co nejpodrobněji obsah 
této direktivy a s vědomím, že prospěšnost a okolnosti každého 
programového bodu musí být vždy posuzovány ve vztahu k do 
budoucna nezbytnému předpokladu evropského sjednocení, kla-
deme důraz na následující body:

a) Nadále nemohou zůstat v soukromém vlastnictví podniky, 
které nutně rozvíjejí monopolistickou činnosti, mohou vyko-
řisťovat masu spotřebitelů; například elektrárenské společnosti, 
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podniky, které chceme udržet při životě z důvodů kolektivního 
zájmu, ale potřebují ochranná cla, příspěvky, přednostní objed-
návky atd. (nejvýznamnějším příkladem tohoto typu průmyslu 
jsou v Itálii železárny); podniky, které pro velikost investovaného 
kapitálu a množství zaměstnaných dělníků, nebo kvůli významu 
odvětví, v němž dominují, mohou vydírat státní orgány a vnu-
covat jim pro ně výhodnou politiku (například báňský průmysl, 
velké bankovní instituce, velké zbrojovky). Toto je oblast, kde se 
dozajista bude muset přistoupit ke znárodnění ve velkém, bez 
jakýchkoli ohledů k nabytým právům.

b) Charakteristiky, které v minulosti určovaly právo na vlast-
nictví a na následnictví, umožnily akumulovat v rukou několika 
málo privilegovaných osob bohatství, jež bude vhodné během 
revoluční krize rovnostářsky rozdělit, aby byly odstraněny para-
zitující vrstvy a pracujícím byly dány výrobní nástroje, které 
potřebují, čímž se zlepší jejich ekonomické podmínky a budou 
moci dosáhnout nezávislejšího života. Máme zde na mysli agrární 
reformu, která tím, že předá půdu tomu, kdo ji obdělává, enorm-
ně zvýší počet vlastníků, a průmyslovou reformu, která rozšíří 
vlastnictví pracujících v nezestátněných sektorech, družstevními 
správami, dělnickými akciemi atd.

c) Bude třeba zavést nezbytná opatření, která by podpořila 
mladé lidi a snížila na minimum rozdíly ve výchozích podmín-
kách pro budoucí život. Zvláště veřejné školství musí dát účinnou 
možnost pokračovat ve studiu až k nejvyšším stupňům vzdělání 
těm nejzpůsobilejším, nikoli těm nejbohatším; a musí v každém 
studijním oboru, v přípravě pro různá řemesla a rozličné svobod-
né a vědecké činností, připravovat množství jedinců odpovída-
jící poptávce trhu tak, aby průměrné odměny byly pro všechny 
profesní kategorie zhruba stejné, jakkoli mohou existovat rozdíly 
v ohodnocení uvnitř každé skupiny podle rozdílných individuál-
ních schopností.

d) Téměř neomezená schopnost masové produkce nejnutněj-
šího zboží za pomoci moderní techniky umožní napříště zajistit 
všem, s relativně malými společenskými náklady, stravu, bydlení 
a ošacení, s minimem nezbytného pohodlí pro zachování pocitu 
lidské důstojnosti. Lidská solidarita s těmi, kdo budou podléhat 
v ekonomickém boji o přežití, se tedy nebude smět projevovat 
v podobě charity, která je vždy ponižující a produkuje stejné zlo, 
jehož následky se snaží napravit, nýbrž sérií opatření, která zajistí 



konfrontace66

bezpodmínečně všem, ať už mohou či nemohou pracovat, sou-
časnou životní úroveň, aniž by tím umenšila podněty k práci a ke 
spoření. Tak nikdo nebude nucen žít v bídě a přijímat pracovní 
smlouvy, jež by mu kladly nepřijatelné podmínky.

e) Osvobození pracujících vrstev se může uskutečnit jedině 
realizováním podmínek naznačených v předchozích bodech: 
nenechat je napospas hospodářské politice monopolistických 
odborů, které pouze převádějí do dělnického prostředí utisko-
vatelské metody typické především pro velký kapitál. Pracující se 
musí vrátit do stavu, kdy si budou moci svobodně zvolit zástupce, 
aby kolektivně vyjednávali o podmínkách, za nichž jsou ochotni 
poskytovat svou práci, a stát musí poskytnout právní nástroje, 
aby zabezpečil dodržování výsledných smluv; všechny mono-
polistické tendence mohou být účinně poraženy, pokud budou 
provedeny společenské transformace.

Toto jsou změny nezbytné k tomu, aby se kolem nového řádu 
vytvořily nejširší vrstvy občanů zainteresovaných na jeho udržení 
a aby byl do politického života vnesen konsolidovaný otisk svobo-
dy, prosycený silným pocitem společenské solidarity. Na takovém 
základě budou moci politické svobody skutečně mít konkrétní 
a ne jenom formální obsah pro všechny, poněvadž masa občanů 
bude mít nezávislost a dostatečné znalosti na to, aby mohla vyko-
návat neustálou účinnou kontrolu nad vládnoucí vrstvou.

Bylo by zbytečné zabývat se zde konstitučními institucemi, 
protože nemůžeme předvídat podmínky, v nichž budou muset 
vyrůstat a působit, a proto pouze zopakujeme to, co všichni už 
vědí o nezbytnosti zastupitelských orgánů, o přípravě zákonů, 
o nezávislosti soudů, které nahradí ty současné, aby nestranně 
používaly nové zákony, o svobodě tisku a shromažďování, aby 
bylo osvíceno veřejné mínění a všichni občané měli možnost 
efektivně se účastnit na životě státu. Naše myšlenky je potřeba 
upřesnit jen ve dvou bodech, které mají v tuto chvíli v Itálii 
zvláštní význam: v otázce vztahu státu a církve a povahy politické 
reprezentace:

a) konkordát, jímž v Itálii Vatikán uzavřel spojenectví s fašis-
mem, bude muset být dozajista odstraněn, aby se potvrdil čistě 
laický charakter státu a aby byla jasně stanovena nadvláda státu 
nad občanským životem. Jakákoli náboženská víra bude muset 
být stejně respektována, ale stát už nebude mít rozpočet na boho-
služby.
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b) Domeček z papíru, který fašismus vybudoval na objednáv-
ku, se rozpadne na kousky spolu se stranami totalitního státu. 
Někteří se domnívají, že z těchto úlomků bude možné zítra 
použít materiál pro vybudování nového konstitučního uspořá-
dání. My tomu nevěříme. V totalitních státech jsou korporativní 
sněmovny jen výsměchem, který završuje policejní kontrolu nad 
pracujícími. I kdyby ale korporativní sněmovny byly upřímným 
výrazem různých kategorií výrobců, zastupitelské orgány růz-
ných profesních skupin by nikdy nemohly být způsobilé jednat 
o otázkách obecné politiky a v otázkách v pravém slova smyslu 
ekonomických by se staly nástroji útisku odborově mocnějších 
skupin. Odborům budou příslušet rozsáhlé činnosti související 
se spoluprací se státními orgány pověřenými řešením problé-
mů, které se jich přímo týkají, ale dozajista je třeba vyloučit, 
že by jim byla svěřována jakákoli legislativní funkce, protože 
by z toho v ekonomickém životě vznikla feudální anarchie, jež 
by skončila obnovením politického despotismu. Mnozí, kteří se 
nechali bezelstně strhnout mýtem korporativismu, budou moci 
a budou muset být přitaženi k dílu obnovy; avšak bude třeba, 
aby si uvědomili, jak absurdní je řešení, o kterém zmateně sní. 
Korporativismus nemůže být uveden v život jinak než v podobě 
převzaté od totalitních států, aby mohli být pracující zařazeni do 
pluků řízených funkcionáři, kteří budou kontrolovat každý jejich 
pohyb v zájmu vládnoucí třídy.

Revoluční strana nemůže být v rozhodujícím okamžiku dile-
tantsky nepřipravená, ale musí se začít formovat už nyní, alespoň 
ve svém hlavním politickém chování, ve svých zásadních rám-
cích a nejdůležitějších akčních direktivách. Nesmí představovat 
heterogenní masu tendencí propojených pouze negativně a pře-
chodně, to jest skrze jejich protifašistickou minulost a v prostém 
očekávání pádu totalitního režimu, tendencí připravených roz-
prchnout se každá svou cestou, až bude dosaženo cíle. Revoluční 
strana naopak ví, že právě tehdy začíná její skutečná práce; a 
proto musí být tvořena lidmi, kteří se shodují na základních pro-
blémech budoucnosti.

Musí svou metodickou propagandou proniknout všude, kde 
jsou lidé utiskovaní aktuálním režimem, brát si za výchozí bod 
problém pociťovaný v příslušném místě jednotlivci i třídami za 
nejpalčivější, ukázat, jak tento problém souvisí s dalšími problé-
my a jaké může být jejich reálné řešení. Z postupně se rozrůs-
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tající skupiny svých sympatizantů však musí vybírat a získávat 
pro organizování hnutí pouze ty osoby, které učinily z evropské 
revoluce hlavní cíl svého života; které budou disciplinovaně den 
za dnem konat nezbytnou práci, obezřetně se budou starat o 
její nepřetržitou a účinnou bezpečnost i v okamžicích nejtvrdší 
ilegality, a vytvoří tak pevnou síť, která dodá méně pevné sféře 
sympatizantů na konzistentnosti.

Přestože neopomene žádnou příležitost a žádné pole pro roz-
sévání svého slova, musí svou dělnost obracet na prvním místě 
k těm prostředím, která jsou důležitá jako centra šíření myšlenek 
a jako centra získávání bojovných lidí; především ke dvěma spo-
lečenským skupinám nejvíce citlivým k současné situaci a rozho-
dujícím pro situaci budoucí; to jest k dělnické třídě a k intelek-
tuálním vrstvám. Právě posledně jmenovaná skupina se ze všech 
nejméně podrobila totalitnímu útlaku a bude nejvíce připravena 
reorganizovat vlastní řady. Intelektuálové, zvláště ti nejmladší, se 
ze všech nejvíce cítí utlačováni a znechuceni vládnoucím despotis-
mem. Postupně budou i další vrstvy nevyhnutelně vtahovány do 
všeobecného dění. Kterékoli hnutí, které ztroskotá na úkolu spo-
jit tyto síly, je odsouzeno k neplodnosti; protože pokud je to hnu-
tí samotných intelektuálů, bude ochuzeno o sílu masy nezbytnou 
k porážce reakčního odporu, bude podezíravé a podezírané ve 
vztahu k dělnické třídě; a i když jej budou pohánět demokratické 
myšlenky, tváří v tvář obtížím bude náchylné sklouznout na půdu 
mobilizace všech ostatních vrstev proti dělníkům, to jest směrem 
k restauraci fašismu. Pokud se bude opírat pouze o proletariát, 
bude mu chybět ona jasnost myšlení, jež může vzejít jedině od 
intelektuálů a jež je nezbytná pro dobré rozlišení nových úkolů 
a nových cest: zůstane vězněm starého třídního přístupu, bude 
vidět všude jen nepřátele a sklouzne k doktrinářskému komunis-
tickému řešení.

V průběhu revoluční krize přísluší tomuto hnutí úkol zorgani-
zovat a vést pokrokové síly, s použitím všech těch lidových orgá-
nů, které vznikají spontánně jako tavicí tyglíky, v nichž se mísí 
revoluční masy, ne proto, aby iniciovaly plebiscit, ale v očekávání, 
že budou vedeny. Toto hnutí čerpá vizi a jistotu toho, co musí být 
vykonáno, ne z předběžného požehnání ze strany dosud neexis-
tující vůle lidu, nýbrž z vědomí, že zastupuje nejhlubší potřeby 
moderní společnosti. Tak poskytuje první direktivy nového řádu, 
první společenskou disciplínu beztvarým masám. Skrze tuto dik-
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taturu revoluční strany se utváří nový stát a kolem něj nová sku-
tečná demokracie. Není třeba se bát, že by takový revoluční režim 
mohl vyústit do obnoveného despotismu.Vyústí tam, pokud při-
šel jako ztvárnění nějakého typu otrocké společnosti. Ale jestliže 
revoluční strana bude při jeho utváření vystupovat odhodlaně už 
od nejprvnějších kroků, podmínky pro svobodný život, v němž 
se všichni občané budou moci skutečně podílet na záležitostech 
státu, pak bude jeho vývoj, i když skrze případné druhotné poli-
tické krize, pokračovat ve směru rostoucích možností fungování 
svobodných politických institucí.

Dnes je ten okamžik, kdy je třeba umět odhodit stará břeme-
na, která už překážejí, a být stále připraveni na to nové, co při-
chází, tak odlišné od všeho, co jsme si představovali, aby vyřadilo 
nezpůsobilé mezi starými a vzbudilo nové energie mezi mladými. 
Nyní se hledají, potkávají se a začínají tkát osnovu budoucnosti 
ti, kteří rozeznali příčiny současné krize evropské civilizace, a 
proto shromažďují dědictví všech hnutí usilujících o povznesení 
lidstva, která ztroskotala kvůli nepochopení cíle, jehož je třeba 
dosáhnout, nebo prostředků, jež je k tomu třeba použít.

Cesta, jíž je třeba projít, není snadná ani bezpečná. Ale je 
potřeba ji projít, a my ji projdeme!



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for high quality pre-press printing. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later. These settings require font embedding.)
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308030d730ea30d730ec30b9537052377528306e00200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e007300200070006f0075007200200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020005500740069006c006900730065007a0020004100630072006f0062006100740020006f00750020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e00200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002c00200070006f007500720020006c006500730020006f00750076007200690072002e0020004c00270069006e0063006f00720070006f0072006100740069006f006e002000640065007300200070006f006c0069006300650073002000650073007400200072006500710075006900730065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e00650020007100750061006c00690074006100740069007600200068006f006300680077006500720074006900670065002000410075007300670061006200650020006600fc0072002000640069006500200044007200750063006b0076006f0072007300740075006600650020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e00200042006500690020006400690065007300650072002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670020006900730074002000650069006e00650020005300630068007200690066007400650069006e00620065007400740075006e00670020006500720066006f0072006400650072006c006900630068002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e00300020006500200070006f00730074006500720069006f0072002e00200045007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200072006500710075006500720065006d00200069006e0063006f00720070006f0072006100e700e3006f00200064006500200066006f006e00740065002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e0067002000740069006c0020007000720065002d00700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e0067002000690020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072006e00650020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e00200044006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e0067006500720020006b007200e600760065007200200069006e0074006500670072006500720069006e006700200061006600200073006b007200690066007400740079007000650072002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f00670065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000610066006400720075006b006b0065006e0020006d0065007400200068006f006700650020006b00770061006c0069007400650069007400200069006e002000650065006e002000700072006500700072006500730073002d006f006d0067006500760069006e0067002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e002000420069006a002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670020006d006f006500740065006e00200066006f006e007400730020007a0069006a006e00200069006e006700650073006c006f00740065006e002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200071007500650020007000650072006d006900740061006e0020006f006200740065006e0065007200200063006f007000690061007300200064006500200070007200650069006d0070007200650073006900f3006e0020006400650020006d00610079006f0072002000630061006c0069006400610064002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e0020004500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007200650071007500690065007200650020006c006100200069006e0063007200750073007400610063006900f3006e0020006400650020006600750065006e007400650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a0061002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e0020004e00e4006d00e4002000610073006500740075006b0073006500740020006500640065006c006c00790074007400e4007600e4007400200066006f006e0074007400690065006e002000750070006f00740075007300740061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007000720065007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e002000510075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e006900200072006900630068006900650064006f006e006f0020006c002700750073006f00200064006900200066006f006e007400200069006e0063006f00720070006f0072006100740069002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006800f800790020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c00690074006500740020006600f800720020007400720079006b006b002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e00200044006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e00650020006b0072006500760065007200200073006b00720069006600740069006e006e00620079006700670069006e0067002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006600f60072002000700072006500700072006500730073007500740073006b0072006900660074006500720020006100760020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e00200044006500730073006100200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e0067006100720020006b007200e400760065007200200069006e006b006c00750064006500720069006e00670020006100760020007400650063006b0065006e0073006e006900740074002e>
    /GRE <FEFF03A703C103B703C303B903BC03BF03C003BF03B903AE03C303C403B5002003C403B903C2002003C103C503B803BC03AF03C303B503B903C2002003B103C503C403AD03C2002003B303B903B1002003BD03B1002003B403B703BC03B903BF03C503C103B303AE03C303B503C403B5002003AD03B303B303C103B103C603B10020005000440046002003BC03B5002003C503C803B703BB03CC03C403B503C103B7002003B103BD03AC03BB03C503C303B7002003B503B903BA03CC03BD03C903BD002003B303B903B1002003C003C103BF03B503BA03C403CD03C003C903C303B7002003C503C803B703BB03AE03C2002003C003BF03B903CC03C403B703C403B103C2002E0020039C03C003BF03C103B503AF03C403B5002003BD03B1002003B103BD03BF03AF03BE03B503C403B5002003C403B1002003AD03B303B303C103B103C603B10020005000440046002003BC03AD03C303C9002003C403BF03C50020004100630072006F006200610074002003BA03B103B9002000520065006100640065007200200035002C0030002003BA03B103B9002003BC03B503C403B103B303B503BD03AD03C303C403B503C103C903BD002003B503BA03B403CC03C303B503C903BD002E00290020039F03B9002003C103C503B803BC03AF03C303B503B903C2002003B103C503C403AD03C2002003B103C003B103B903C403BF03CD03BD002003B503BD03C303C903BC03AC03C403C903C303B7002003B303C103B103BC03BC03B103C403BF03C303B503B903C103AC03C2002E>
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406360648062706280637002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000500044004600200628062F0642062900200635064806310020063906270644064A062900200645064600200623062C06440020062C0648062F06290020063906270644064A062900200644064406370628062706390629002006330627062806420629002006270644064606340631002E0020064A064506430646002006440648062B06270626064200200050004400460020062306460020064A062A064500200641062A062D064706270020064506390020004100630072006F0062006100740020064800520065006100640065007200200035002E003000200648062706440623062D062F062B002E0020062A062A06370644062800200647063006470020062706440636064806270628063700200625062F06310627062C002006440644062E0637002E>
    /CZE <FEFF005400610074006F0020006E006100730074006100760065006E00ED00200070006F0075017E0069006A007400650020006B0020007600790074007600E101590065006E00ED00200064006F006B0075006D0065006E0074016F0020005000440046002000730020007600790161016100ED006D00200072006F007A006C006901610065006E00ED006D0020006F006200720061007A016F002C002000700072006F0020006B00760061006C00690074006E00ED002000700072006500700072006500730073002000610020007400690073006B002E00200044006F006B0075006D0065006E007400790020005000440046002000620075006400650020006D006F017E006E00E90020006F007400650076015900ED007400200076002000700072006F006700720061006D0065006300680020004100630072006F00620061007400200061002000520065006100640065007200200035002E0030002000610020006E006F0076011B006A016100ED00630068002E0020005400610074006F0020006E006100730074006100760065006E00ED002000760079017E006100640075006A00ED00200076006C006F017E0065006E00ED0020007000ED00730065006D002E000D000AFEFF005400610074006F0020006E006100730074006100760065006E00ED00200070006F0075017E0069006A007400650020006B0020007600790074007600E101590065006E00ED00200064006F006B0075006D0065006E0074016F0020005000440046002000730020007600790161016100ED006D00200072006F007A006C006901610065006E00ED006D0020006F006200720061007A016F002C002000700072006F0020006B00760061006C00690074006E00ED002000700072006500700072006500730073002000610020007400690073006B002E00200044006F006B0075006D0065006E007400790020005000440046002000620075006400650020006D006F017E006E00E90020006F007400650076015900ED007400200076002000700072006F006700720061006D0065006300680020004100630072006F00620061007400200061002000520065006100640065007200200035002E0030002000610020006E006F0076011B006A016100ED00630068002E0020005400610074006F0020006E006100730074006100760065006E00ED002000760079017E006100640075006A00ED00200076006C006F017E0065006E00ED0020007000ED00730065006D002E>
    /HUN <FEFF0045007A0065006B006B0065006C0020006100200062006500E1006C006C00ED007400E10073006F006B006B0061006C00200068006F007A0068006100740020006C00E90074007200650020006B0069007600E1006C00F30020006D0069006E0151007300E9006701710020006E0079006F006D00640061006900200065006C0151006B00E90073007A00ED007400E900730072006500200073007A00E1006E00740020006D00610067006100730061006200620020006B00E9007000660065006C0062006F006E007400E1007300FA002000500044004600200064006F006B0075006D0065006E00740075006D006F006B00610074002E00200041002000500044004600200064006F006B0075006D0065006E00740075006D006F006B00200061007A0020004100630072006F006200610074002000E9007300200061002000520065006100640065007200200035002E0030002C00200069006C006C00650074007600650020006B00E9007301510062006200690020007600650072007A006900F3006900760061006C0020006E00790069007400680061007400F3006B0020006D00650067002E00200045007A0065006B00680065007A0020006100200062006500E1006C006C00ED007400E10073006F006B0068006F007A00200062006500740171007400ED007000750073002D0062006500E1006700790061007A00E1007300200073007A00FC006B007300E9006700650073002E000D000AFEFF0045007A0065006B006B0065006C0020006100200062006500E1006C006C00ED007400E10073006F006B006B0061006C00200068006F007A0068006100740020006C00E90074007200650020006B0069007600E1006C00F30020006D0069006E0151007300E9006701710020006E0079006F006D00640061006900200065006C0151006B00E90073007A00ED007400E900730072006500200073007A00E1006E00740020006D00610067006100730061006200620020006B00E9007000660065006C0062006F006E007400E1007300FA002000500044004600200064006F006B0075006D0065006E00740075006D006F006B00610074002E00200041002000500044004600200064006F006B0075006D0065006E00740075006D006F006B00200061007A0020004100630072006F006200610074002000E9007300200061002000520065006100640065007200200035002E0030002C00200069006C006C00650074007600650020006B00E9007301510062006200690020007600650072007A006900F3006900760061006C0020006E00790069007400680061007400F3006B0020006D00650067002E00200045007A0065006B00680065007A0020006100200062006500E1006C006C00ED007400E10073006F006B0068006F007A00200062006500740171007400ED007000750073002D0062006500E1006700790061007A00E1007300200073007A00FC006B007300E9006700650073002E>
    /POL <FEFF0055017C0079006A0020007400790063006800200075007300740061007700690065014400200064006F002000740077006F0072007A0065006E0069006100200064006F006B0075006D0065006E007400F3007700200050004400460020007A0020007700690119006B0073007A010500200072006F007A0064007A00690065006C0063007A006F015B0063006901050020006F006200720061007A006B00F3007700200064006C00610020006E0061015B0077006900650074006C0061006E006900610020007700790073006F006B00690065006A0020006A0061006B006F015B00630069002E00200044006F006B0075006D0065006E0074007900200050004400460020006D006F0067010500200062007901070020006F007400770069006500720061006E00650020007A006100200070006F006D006F00630105002000700072006F006700720061006D00F300770020004100630072006F0062006100740020006F00720061007A002000520065006100640065007200200035002E00300020006C007500620020006E006F00770073007A007900630068002E00200055007300740061007700690065006E00690061002000740065002000770079006D006100670061006A01050020006F007300610064007A0061006E0069006100200063007A00630069006F006E0065006B002E000D000AFEFF0055017C0079006A0020007400790063006800200075007300740061007700690065014400200064006F002000740077006F0072007A0065006E0069006100200064006F006B0075006D0065006E007400F3007700200050004400460020007A0020007700690119006B0073007A010500200072006F007A0064007A00690065006C0063007A006F015B0063006901050020006F006200720061007A006B00F3007700200064006C00610020006E0061015B0077006900650074006C0061006E006900610020007700790073006F006B00690065006A0020006A0061006B006F015B00630069002E00200044006F006B0075006D0065006E0074007900200050004400460020006D006F0067010500200062007901070020006F007400770069006500720061006E00650020007A006100200070006F006D006F00630105002000700072006F006700720061006D00F300770020004100630072006F0062006100740020006F00720061007A002000520065006100640065007200200035002E00300020006C007500620020006E006F00770073007A007900630068002E00200055007300740061007700690065006E00690061002000740065002000770079006D006100670061006A01050020006F007300610064007A0061006E0069006100200063007A00630069006F006E0065006B002E>
    /RUS <FEFF04180441043F043E043B044C04370443043904420435002004340430043D043D044B04350020043F043004400430043C043504420440044B00200434043B044F00200441043E043704340430043D0438044F0020005000440046002D0434043E043A0443043C0435043D0442043E04320020044100200432044B0441043E043A0438043C00200440043004370440043504480435043D04380435043C00200441002004460435043B044C044E0020043F043E043B044304470435043D0438044F00200432044B0441043E043A043E0433043E0020043A04300447043504410442043204300020043F044004350434043204300440043804420435043B044C043D044B04450020043E0442043F0435044704300442043A043E0432002E0020005000440046002D0434043E043A0443043C0435043D0442044B0020043E0442043A0440044B04320430044E04420441044F002004320020043F04400438043B043E04360435043D0438044F04450020004100630072006F00620061007400200438002000520065006100640065007200200035002E003000200028043800200431043E043B043504350020043F043E04370434043D04380445002004320435044004410438044F04450029002E000D000AFEFF04180441043F043E043B044C04370443043904420435002004340430043D043D044B04350020043F043004400430043C043504420440044B00200434043B044F00200441043E043704340430043D0438044F0020005000440046002D0434043E043A0443043C0435043D0442043E04320020044100200432044B0441043E043A0438043C00200440043004370440043504480435043D04380435043C00200441002004460435043B044C044E0020043F043E043B044304470435043D0438044F00200432044B0441043E043A043E0433043E0020043A04300447043504410442043204300020043F044004350434043204300440043804420435043B044C043D044B04450020043E0442043F0435044704300442043A043E0432002E0020005000440046002D0434043E043A0443043C0435043D0442044B0020043E0442043A0440044B04320430044E04420441044F002004320020043F04400438043B043E04360435043D0438044F04450020004100630072006F00620061007400200438002000520065006100640065007200200035002E003000200028043800200431043E043B043504350020043F043E04370434043D04380445002004320435044004410438044F04450029002E>
    /TUR <FEFF005900FC006B00730065006B0020006B0061006C006900740065006C00690020006200610073006B0131002000F6006E0063006500730069002000E70131006B0131015F006C006100720020006900E70069006E002000640061006800610020007900FC006B00730065006B0020006700F6007200FC006E007400FC002000E700F6007A00FC006E00FC0072006C00FC011F00FC006E0065002000730061006800690070002000500044004600200064006F007300790061006C0061007201310020006F006C0075015F007400750072006D0061006B00200061006D0061006301310079006C006100200062007500200061007900610072006C0061007201310020006B0075006C006C0061006E0131006E002E002000500044004600200064006F007300790061006C0061007201310020004100630072006F006200610074002000520065006100640065007200200035002E003000200076006500200073006F006E00720061007301310020007300FC007200FC006D006C0065007200690079006C00650020006100E70131006C006100620069006C00690072002E002900200042007500200061007900610072006C0061007200200066006F006E00740020006B006100740131015F007401310072006D00610073013100200067006500720065006B00740069007200690072002E000D000AFEFF005900FC006B00730065006B0020006B0061006C006900740065006C00690020006200610073006B0131002000F6006E0063006500730069002000E70131006B0131015F006C006100720020006900E70069006E002000640061006800610020007900FC006B00730065006B0020006700F6007200FC006E007400FC002000E700F6007A00FC006E00FC0072006C00FC011F00FC006E0065002000730061006800690070002000500044004600200064006F007300790061006C0061007201310020006F006C0075015F007400750072006D0061006B00200061006D0061006301310079006C006100200062007500200061007900610072006C0061007201310020006B0075006C006C0061006E0131006E002E002000500044004600200064006F007300790061006C0061007201310020004100630072006F006200610074002000520065006100640065007200200035002E003000200076006500200073006F006E00720061007301310020007300FC007200FC006D006C0065007200690079006C00650020006100E70131006C006100620069006C00690072002E002900200042007500200061007900610072006C0061007200200066006F006E00740020006B006100740131015F007401310072006D00610073013100200067006500720065006B00740069007200690072002E>
    /HEB (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for high quality pre-press printing. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later. These settings require font embedding.)
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


