
družstevní socialismus, stal se bolševismus nejhorlivějším podporovatelem družstevnictví 
ve všech jeho druzích. Největší slabinou bolševického družstevního socialismu jest právě 
onen činitel, jenž je zároveň příčinou umělého růstu ruského družstevního hnutí, dik
tatu~a ~roletariátu .. Vy~h~í-li, v R~sku s,ocial!s~ce v první" řadě od ústřední politické 
mOCl statu, stal se 1 bolsevlcky druzstevnl soclahsmus nutne pouhým prostředkem stát
ního socialismu. To je nejpodstatnější znak ohledně postavení družstev v sovětské sou
stavě. I když vystupuje bolševický družstevní socialismus toliko jako doplněk v urči
tých hospodářských oborech, v obchodě, v zemědělství a v drobném průmyslu, jest 
přece jen způsob jeho uplatnění státně socialistický, poněvadž se družstva stala stát
ními organisacemi! Pokud "občanští družstevní socialisté", především manželé Webovi , 
zastávají určitý družstevní socialismus, spatřuj.í v něm samostatný druh "socialismu", 
jenž je toliko jakýmsi doplňkem nejrůznějších socialisačních metod: prostřednictvím 
státu a obce, prostředkú politických a odborových. Odmítají však podřízení družstev
ního socialismu socialismu státnímu. Rovněž i Gide zastává samostatné, svobodné vzdě
lávání "družstevního socialismu", jejž nazývá pro jeho zvláštnost právě "kooperatis
mem" po případě "solidarismem" odmítaje označení "družstevní socialismus". Tu je 
však jádro boleševické družstevní ideologie. Boleševismus nevidí v tomto "volném ko
operatismu" žádného socialismu ve smyslu diktatury proletariátu. Je nedůvěřivý k druž
stevní demokracii a hledí tuto nedůvěru odstraniti tím, že podřizuje družstva státu. 
To však znamená, že družstvo musí nutně zříci se zamostatnosti, vlastní organisace a vý
chovy k samostatnosti, opustiti všechny vlastní základy, které jsou zahrnuty v pojmu 
vol n o s t a dem o k r a c i e. Sovětské ruské družstevnictví se stalo právě tak třídní 
organisací a organisací třídního boje, jako všechny ostatní hospodářské organisace této 
soustavy. Rusko bude musit nahlédnouti, že družstevnictví plní své úkoly pouze do té 
míry, do jaké se mu ponechá volnost a jemu vlastní zákonitost organisační formy: že 
družstva působí ve smyslu pospolitostního hospodářství a "socialismu" pouze tehdy, 
spočívá-li tato vyšší forma hospodářského života na opravdu svobodné souhře sil jednot
livce a pospolitosti, individualismu a kolektivismu. Každým donucováním, každým umě
lým zásahem, jenž se pokouší vyloučiti individuelní moment na prospěch kolektivismu, 
musí býti podkopána a rdoušena vlastní hospodářská a sociální funkce družstva. Nutno 
vyčkati, do jaké míry bude toto stanovisko vývojem ospravedlněno a do jaké míry bude 
Rusko nuceno dalším vývojem upustiti od . extremně politického momentu na prospěch 
přirozeného hospodářského vývoje_o A. Klimt. 
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