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A F O R I S M Y
Kdyby stačila jen ohebná páteř, pak by měly cirkusy po
starosti, kde sehnat lidi.
F. Vaněček
Rudé právo, 29.8.1965
Za procesu se Slánským a spol. byl Liehm reportérem v
soudni sini. Ve spí láni obžalovaným překonával dokonce
Ivana Skálu v Rudém právu. Nyní je Liehm opět expertem.
Posuzuje práce demokratických žurnalistů.
Jaroslav Dresler, Mnichov
Přejeme exkluzivní skupině bývalých prominentů strany
a vlády svobodu, jíž se nyní na Západě těší, třebaže ji
kdysi doma nepopřávali ostatním. Jenže nemluví vždycky
- připadá mi, že stále min a min - za nás.
Miloš Suchrna, Kanada
S pečetí zrady,
zklamaní a zkyslí,
čekáte, až vám srdce zpráchniví ...
takový trest si nikdo nevymyslí,
k jakému jste se odsoudili vy!
Pavel Kohout, Vídeň
Nemohu souhlasit, že otiskujete články a úvahy soudruhů,
kteří donutili mou rodinu a rodiny mnoha mých přátel
opustit svou vlast a žít v emigraci. Avšak i tito sou
druzi opustili vlast a odešli na ten "hnusný, kapita
listický západ", kde opět píšou své politické úvahy.
Ludmila Čáchová, Zíirich
Zdeněk Hejzlar - 45 předseda Čs. svazu mládeže, provedl
likvidaci skautského hnutí včetně katolických skautů. Za
únorového puče 1948 člen akčního výboru Národní fronty
za ČSM. Má spoluzodpovědnost, zejména s Jiřím Pelikánem,
za čistky na vysokých školách.
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Národní politika, Mnichov

Bylo to již ôd samého vzniku pivní
republiky v roce 1918. Buržoasie vy
nesla na ne jvyšší místo Masaryka, orotožc v jejím zájn u vynaložil již za
hranicemi veškeré úsilí, aby byl j za
brzděno hnutí dělnických mas u nás.
A při začal cích vývoje první republiky
udělal vše,, co bylo v jeho silách, pro
záchranu buržcasie. Celá jeho poľt'ka,
spolu s politikou pravicových soc^alistii. se stala největším pomocníkem a
přímým zachráncem buržoasie.
B>!o to především, v době, kdy pra
cující lid žádal soclaľsaci dolů, vel
kých fabrik a parcelaci velkostatků. Na
tyto spravedlivé požadavky odpovídal
Masaryk tím, že špinil sovětské Rusko,
tvrdil, že je to špatný vzor, který Drý
nelze u nás uplatnit. Ve svých před
náškách a projevech mluvil o nevzdě
lanosti českých dělníků, o jejich za
ostalosti, žo nejsou schopni hospodařit
v národních továrnách.
Když pak revoluční hnutí dělnÍKŮ •
rolníku neochabovalo a v roce 1919 se
vo volbách projevila vine lidu jít k so
cialismu, začal Masaryk Jinou takťku.
Pověřil pravicového zrádce, «ociáln'ho
demokrata Tusara sestavením nové
vlády. Dobře věděl, že si tim zavazuje
pravicové sociální demokraty, kteří za
svou účast ve vládě nedovolí proválř-t
akce, nr.mířené proti buržousii. Kapi
talisté tak měli Masarykovou takt:kou
zajištěno, že se socialisaoe nebude pro
vádět. To později potvrdil i sám Dr
Prciss, jak ukazuje jeden z dopisu, uvt-řejnčnvch v knize »Dokumenty o
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M asarykův poměr k dělnické třídě
(Ke knize Dokumenty o protilidové a protinárodní politice Masaryka.)
protilidové a protinárodní politice Ma
saryka«, v němž Dr Preiss vyjadřuj*
Masarykovi za tyto jeho zásluh) ne
smírný dík a pochvalu.
Masaryk si byl však v té dob? také
vědom, že bude muset prcti stále ros
toucímu revolučnímu vystupování pro
letariátu 6tmelit všechny síly buržoa
sie. Proto navazuje jednání.s němec
kými fabrikanty a vyjednává dokonce
s největším nepřítelem dělníků, sudotonémeckým fabrika-ntem Licbigem.
A tak vidíme, že v této době vystu
puje Masaryk jako organisátor p oti*
dělnické fronty buržoasie. s praví-»* ými sociálními demokraty. Sám řídí pak
otevřený útok proti revolučnímu děl
nictvu. Aby moh! tuto úlohu splnit ke
vší spokojenosti kapitalistů, požádal o
rozšíření svých presidentských iráv.
S'o zejména o právo odvolávat a 'tnenovat předsedu vlády. Délal to ořoto.
aby mohl pak do historie svého úřado
vání napsat nejhnusnější -kapitolu své
ho presidentování: provokace a hoj
p'oti revolučnímu dělnictvu v roce
1920.
Ano. v roce 1920 se ukázala nejjasněji skutečná úloha Masaryka, agenta
amerických
imperialistů.
Revoluční
hnutí proletariátu tehdy stále ro.-t!o,
zejména na začátku roku 1920. V boji
proti němu používala buržoasie za úz
ké spolupráce pravicových sociál nich

demokratů taktiky, narýsované Masary
kem. Byla to politika lavírova ií, kla
mání mas planými sliby. Sám Masaryk
pak dal v rozhodnou dobu pokyn k za
hájení generálního útoku proti dělnic
tvu.
Na tajné schůzce představitelů Čr*ké
a německé sociálně demokrat <*ké nrjvice v Hkihoši (jak to potvrzuje doku
ment číslo 15) byl dohodnut celý ulán
tohoto generálního útoku. To byla pře
devším demise Tusarovy vlády a po
kyny pro další boj proti dělníkům a
rolníkům pod vedením policejního pre
sidenta a pak předsedy úřednické vlá
dy Černého.
Jmenování Černého vlády, jak *1 po
znamenává sám Masaryk, msio ten vý
znam, aby se uvolnily ruce sorčálně
demokratickým zrádcům pro boj s le
vicí. Masaryk se tu znovu ukáza1 jako
zákeřný nepřítel dělnické ti kly, jako
organisátor taženi proti ní, jako mobilisátor všech nejreakčnějštch sil v jednotnou protklěhlickou írorjtu. jato <kuíečný -sluha buržoasie. Splnili tady-ůkpl
Scheid-rmanna, protože v krvi dělníků
utopil jejich boj a zachránil burž.>*sii.
Sic nemůže vyvrátit tato fakta, která
odhalují Masaryka jako nejúhlavnéjíílio
nepřítele dělnické třídy a revoluce. A
tak se stal Masaryk katem revoluxních
snah dělnictva v roce 1920. Porážkou
generální stávky připravil začátek ce

lého utrpení dělníků v prvé repu»!ice.
Celá řada dokumentů dokazuje, jak
jednal s českou a německou buržoasíí
o útoku na životní úroveň dělnické tří
dy, což odůvodňoval, jako jediné vý
chodisko ze Špatného postavení našeho
průmyslu.
Toto jeho jednání nemá přece nic
společného s legendami o tom. že Ma
saryk se zastával dělníků, že zna' je
jich potřeby. Jinak by nemohl říci (po
tvrzuje to dokument 24), že bude nut
no přikročit ke snížení mezd a součas
né dávat ookýný kapitalistům, jak úto
čit proti nespokojenosti dělnictva. Tax
skutečné vypadal Masaryk. Radil snad
někdy dělnické třídě, jak má vést boj
za vyšší životní úroveň, ja k . m e š it
otázku jejich mezd? Nikdy ne! Byl.* to
jediná Komunistická s.trnna Caskrslo
venska. která organizovala naši dě'nickou třídu do hoje proti kapitr.,:stům.
za dělnická prává, za vyšší mzdv
V . pravém, světlo nám také ukazuje
Masaryka dokument Č. 42, v r.émž Ma
saryk dává tajný pokyn, aby byl/ na
žádost Hampla dány peníze německým
sociálním- demokratům k úspěšnému
boji proti komunistům. To byla první
příprnva na nástup Henleina.1 Proto
jim dal Masaryk peníze, proto je pod
pořil. Masaryk $i ostatně nikdy n.»dal
ujít příležitost k boji proti komunismu.
A f již to bylo proti sovětům v Rusku,

nebo později v Maďarsku. Ochotné pnx
ti nim posílá krvácet syny naší vlu ti.
Pod Masarykovým vedením se organ-isovaly všechny protilidové a protidělnické síly, organizovala se česká, s‘ovenská, německá, maďarská a sioni-d cká buržoasie proti českému revolučTÍmu hnutí. Za Masarykova presidento
vání bylo stříleno do dělníků ä z**zí
ráni revoluční bojovníci. Na jeho hlavu
padá odpovědnost za zastřelené děnik> a rolníky* za desetitisíce podvyí venych dětl, tisíce a statisíce hlade n zu
božených lidí. Na jeho zodpovědná
také padají všechny rozpory mezi Ce
chy a Slováky, protože dovolil ko'orn«áiorskou politiku na Slovensku. Pod
jeho adresou jsou napsána-všechna ta
jména zubožených lidí, všechna on »trení, zákony, nařízen!, které v první re
publice byly namířeny proti dělnÍKŮm
a rolníkům. On za ně nese plnou zod
povědnost.
Masaryk nikdy nešel s dělnicko« tří
dou. To vše. co bylo kolem něho jako
gloriola;-zastánce práv dělnické třídy
vytvořeno, byly jenom legendy s-citlních demokratů a pob ídky burž i?s?e.
Masaryk' nikdy neměl dobrý úmysl s
pracujícím lidem. Jeho politika *.e.!la
k zubožení a zaprodání národa. Museli
bezpodmínečně skončit Mnichovem
Jím byla ciřsia k prodání Českosloven
ska naší a západní buržoasií začata 3
Benešem dokončena.
(Přednášky soudruha Kapiann
v KPaS.)

Bojovali proti znárodnení.
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O úloze pravicových sociálni demokratických vůdců v Pardubickém kraji při znárodněni průmyslu.

H istorie dělnického hnuti přináší bohatství
příkladů o tom , ja k se kapitalisté snaží v těžkých
situacích zachránit své hospodářské posice. P o
užívali m anévrů od krásných slibů přes v y tv á ře 
ní „znárodňovacích“ komisí až k e státnímu v ý 
kupu průmyslu. A le bez svých spojenců ze řad
socialistických vůdců by se jim nepodařilo ty to
m anévry uskutečnit. Tak pravicoví socialisté za
chraňovali buržoasii.
T ém ěř ničím n ovým nepřispěla československá
sociální dem okracie, k d yž po roce 1918 musela
vtěsnat znárodněni do svého program u a v y tv o řit
dokonce parlam entní komisi pro socialisaci. Osu
dem těchto kom isí b ývalo, že znárodněni n e j
d říve oddalovaly, aby je j nakonec u topily v ú va
hách dvorních byrokratů. T a k ový konec zažila
i komise po roce 1918.
i
Přes to ja k o něco nového působilo p rá vě to,
že sociální dem okracie svoje m an évry p řip ra vo
vala a uskutečňovala po V e lk é říjn ové socialis
tické revoluci, v době je jíh o bezprostředního
vlivu na revoluční hnuti. D říve to tiž postačilo
o znárodnění m lu vit, v yh ro žovat jím , ale ani
trochu nepom yslet na jeh o uskutečnění. A však
nyní se socialisace stala skutkem v Rusku a p ří
klad bolševiků elektrisoval Evropu. K zam ezeni
revolučních snah dosavadní slib y již nestačily.
M usely se zm nožit n ovým zdůvodněním , dalším i
slib y a lavírováním . Sociální dem okracie rozšiřo
vala svůj již bohatý rejstřík klam áni a zrady
dělnické tříd y, při čem ž ji pomáhal i ideolog
české buržoasie M asaryk. V ed le slibů o sociali
saci a v y tv o ře n í socialisační kom ise se rod í v soc.
dem okratické propagandě „argu m en ty“ proti
znárodněni. M e zi ně patři i to, že p rý u nás není
vyspělá dělnická třída, aby m ohla říd it výrobu,
nebo že nebudem e socialisovat zničené podniky
a počkáme, až je kapitalisté vyb u d u jí a podobně.
T ak ové názory v yú stily v pom alý ústup, kon
čící d e fin itivn ím odtroubením znárodnění, neboť
buržoasie si zatím upevnila své posice natolik,
aby mohla skoncovat s daným i sliby.

K uskutečněni svých zám ěrů vyru k ovali b rzy
do boje, k terý prostupuje celým obdobím 1945
až 1948. V něm se opět osvědčili p ra vico ví vů d 
cové sociální dem okracie jak o obratní advokáti
buržoasie.
V eden í sociální dem okracie nezůstalo u theoretických úvah a p olitických hesel. Naopak, brzo
přešlo ke skutečnému zápasu. K frontálním u
útoku proti znárodnění neb ylo v zem i sil a proto
organizuji dílčí boje. Ř íd íc se heslem : Zachraň,
co se dá, vyru k ova li jak o obhájci „nezadatel-.
ných práv buržoasie“ . P ři tom neopom něli zdů
razňovat, že v ž d y h ájili p rávn í řád ä dodržovali
zákony, o čem ž nikdo nepochyboval, neboť již
v buržoasní republice d održovali buržoasni zá
kony a stali se je jic h n ejzu řivějším i ochránci.
P o v álce posvátně střežili ty zákony, které
jenom trochu m oh ly sloužit buržoasii.
Jedině kom unistická strana v čele dělnické
tříd y a všech pracujících neustále b ojova ia za
sp ravedlivé požadavky," ja k ý m znárodnění sku
tečně bylo.
P od heslem „IjJodržovat zák o n y“ se p ravicoví
socialisté seskupovali k b oji. V y ja d řo v a li v něm,
jakož i v celé politick é činnosti, strach z rev o 
lučnosti lidu a citelnou pozornost k tomu, aby
nebylo křivd ěn o buržoasii. Snažili se především
isolovat d ělníky od těchto zápasů. R ozdávali jim
rady, aby n eb ojovali a vše přenechali k vyřešen i
parlamentu.
N a které straně stáli?
U ,m noh ých se naskýtá otázka, na které straně
stáli p ra vico ví sociální dem okraté? Jejich odpo
v ě ď b y zn ěla: na straně práva a zákonů. Sku
tečnost však b yla jiná. Stáli na straně buržoasie.
na straně poražených a je jic h obh ajobě přisou
d ili právní fasádu. P rávo, které ch těli chránit,
stavěli p roti lidu. proti dělnické třídě. Skuteč
nost p otvrd ila, že b y li na druhé p rotilid ové
straně barikády.
Svou úlohu ochránce postižených p ln ili p ra vi
coví funkcionáři sociální d em okracie se skuteč
ným zanícením . P ro to si také v y s lo u žili je jic h
lásku a úctu. P ři poskytování pom oci postiženým
fabrikantům nedbali zákonů a obcházeli je.
A tak je jic h heslo o právn ím pořádku a zákon
nosti v republice sloužilo pouze kapitalistům a
dopadalo na dělníky.

C elá poválečná sociálnědem okratická kom edie
se znárodněním prům yslu m ířila k' jednom u č i l i :
utišit revolučnost d ělnictva a zachránit buržoasní panství. H eslo znárodnění se stalo v rukou
p ravicových socialistických vůdců nástrojem
proti dělnické tříd ě a je jím u zápasu a působilo
jako bariéra p roti m ohutnému v liv u V e lk é ř íj
nové socialistické revoluce.
N e v ě ř ili v sílu lidu, ale v únoru 1948 ji sami
Skutečnost z roku 1945 b yla obžalobou zrady poznali. D alší znárodnění, přes je jic h urputný
sociální dem okracie z roku 1918.
zápas, b ylo provedeno. V našem k ra ji se tím
Úsilí
sociálnědem okratických
p ravicových zm ěn ilo vlas tn ic tv í prům yslu. V roce 1945
vůdců v našem k raji sm ěřovalo k dosaženi těch zab íral znárodněný prům ysl 54% všeh o prů
m yslu. po únoru 1948 potom již 92% .
to cílů: zastavit znárodnění v rozsahu z roku
1945 a dále neznárodňovat, zachránit před zná
rodněním vše, cc je jen trochu možné, a pom oci
iiž postiženým fabrikantům .

S p raved livá v ě c zvítězila.

Pardubický kraj
1957, č.1, s.49-58
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BOÍ O VYBUDOVÁNÍ STRANY NOVÉHO TYPuj
Velké říjnová socialistická revoluce zapůsobila
Jako blesk do života naší země. Rakousko— Uher
sko se počalo hroutit.
Silný ohlas měla Říjnová revoluce I v nelem
kraji Projevil se již v posledním roce války. Boje
lidu proti drahotě a válce nesmírně vzrostly a
později se přeměnily v zápas za samostatnou
a socialistickou republiku, což pronikalo již 14.
říjnem a vyvrcholilo 28. říjnem.
V Červnu 1918 došlo k demonstraci v Pardu
bicích. Pracující se střetli s rozkládající se stát
ní moci. Této demonstraci předcházely ve všech
městech projevy k 1. máji, které dávaly směr
k dalším mohutnějším bojům za národní a so
ciální svobodu v příštím období.
Vliv Velké říjnové revoluce se výrazně projevil
v generální stávce 14. října 1918 v boji o socia
listický charakter republiky. 14. říjen ukázal Jed
notnost a silu dělnické třídy, Její rozhodnost v
boji za sociální a národní nezávislost. Proto se
požadavek vytvořeni socialistického státu, pro
klamovaný v resoluci Socialistické rady, setkal
s velikým ohlasem. Ale I přes to už v průběhu
stávky a ještě vlče po nl se ukázala kollsavost
sociálně demokratických vůdců a jejich naprostá
zaurodanost české buržoaslt. To mělo neblahý vliv
na průběh boje a další Jeho rozmach.
Události 14. října byly předehrou 28. října
1918, který b>1 výrazem a důsledkem boje pra
cujících naší země pod vlivem vítězné Říjnové
revoluce. A tak »B ez Říjnové revoluce by nebylo
svobodného Československa«.
Vznik československé republiky však nepřinesl
skutečnou svobodu a blahobyt pracujícímu lidu.
c o ! vlastně mělo být cílem společného boje.
BOJ P O K R A Č U J E D A L B

Zrádní socialističtí vůdcové zachránili svou po
litikou buržoasif před porážkou Dosud ještě ne
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bylo rozhodnuto, kdo skutečně bude v republice
vládnout. Buržoasie, která se vyšplhala zradou a
hanebností socialistických vůdců k moci. nesedě
la dosud pevně Stále sílil odpor pracujících, kte
ří po přikladu sovětských dělníků a rolníků bo
jovali proti buržoasll za novou, vskutku socialis
tickou republiku.
Bojem o charakter republiky, o to, kdo bude
v republice vládnout, zda to bude republika so
cialistická, nebo buržoasnl, je vyplněno, obdob! let
1918— 1920. Toto období Je prodchnuto charakte
ristickými rysy, jež 6e projevily Jako:
1. Neustálý růst Intrik, slibů ústupků a pod
fuků buržoasie. zaměřených k tomu, aby bylo
oslabeno dělnické hnuti, aby byla snížena revo
lučnosť a byli Isolováni dělnici od prací jlcich rol
níků. Později, když se buržoasii podařilo upev
nit alespoň trochu své posice, přechází k útokům
a provokacím proti dělnickému hnuti. Jehož boj
vrcholí v generální stávce v prosinci roku 1920.
2. Stále se projevuje zrada a zaprodanost pra
vicových vůdců sociální demokracie, kteří se sta
li spolu s policií hlavní oporou a zachráncem bur
žoasie. Jojlch úkolem bylo rozbit dělnické hnuti,
zastavit pronikáni komunistických Ideji mezi děl
níky a rolníky. Tento zápas se zvlášť silně proje
voval uvnitř sociální demokracie. Okolcm pravi
cových vůdců také bylo držet stranu pod svým
vlivem a v krajním případě stranu rozštěpit. Přes
všechny snahy těchto zrádců a přes pomoc Jejich
chlebodérců výsledky nebyly takové, Jaké očeká
vali.
3. Nezadržitelně rychle rostl vliv • sile dělnic
kého hnut!, ovlivněného socialistickými myšlen
kam! ruských bolševiků. Síla sociální demokracie
několikanásobně vzrostla, strana získala velká vo
lební vítězství, která potvrdila jcjl vedouc! po
staveni v republice. Uvnitř strany se rozrůstalo

revoluční levicové křidlo tak, že ovládlo téměř
celou stranu a pravicoví zrádci zůstali nakonec
Isolováni. Přes tyto úspěchy se právě v levici pro
jevovaly některé chyby v uplatňováni revoluční
taktiky dělnického hnuti.
VÝZNAMNÄ ÚLOHA NAŠEHO KRAJE
V procesu boje o charakter republiky má 1 děl
nické hnuti v našem kraji své významné místo.
Ve všech velkých městech kraje probíhaly sil
né demonstrace proti hladu, proti keťusům, za
soelalisael podniků Demonstracemi byl zejména
naplněn rok 1919 Při demonstraci v Čáslavi v
lednu povolala buržoasie ke své ochraně vojsko
neboř čáslavská posádko se připojila k demon
strantům. V dubnu byla demonstrace v Pardubi
cích, později v české Třebové, v ChotěboH 1 v ji
ných městech s různými výsledky. V podstatě sl
pracující vynucovali ústupky od úřadů V Pardu
bicích sl lid vynutil dělnické komise, které pro-'
vádčly prohlídky u keťasů. V Chotěbofl Jménem
»dělnického zákona« odsoudi’ 1 před tváři demon
strantů zásobovacího inspektora Vlka.
Tyto demonstrace potvrdily nejen velkou akti
vitu lidu, ale dokázaly i zradu pravicových vůdců,
kteří nejen proti demonstracím vystupovali ale
organlsovalt proti demonstrantům zásahy policie
a vojska. Vážným nedostatkem těchto bojů bylo,
že nepřerůstaly v politický boj, pouze v nepatrné
míře překročily demonstrace rámec hospodářské
ho boje. Chyběla zkušenost revoluční strany no
vého typu, chyběla komunistická strana, která
by vedla revoluční boj dělnictva a všech pracu
jících.
Rostoucí sila s aktivita dělnické třídy se v ý 
razně projevila ve volbách v roce 1919 a v prů
vodech 1. máje 1920. Výsledky voleb v našem
kraji ohromily. Zvítězila *>dálnl dempkracle i
přes značný vliv agrárníků a klerikálú. Sociálni

demokracie přes zuřivé útlaky nepřátol »lné
vítězství. V obecních volbách v Dašicich zíslol
z 1172 hlnsů 447, v ChotěbořI z 2.240 hlasů Í?U
V jiných místech bylo vítězství podobné I sj
vesnicích sociální demokracie své posice posflCil
0 rok později, v parlamentních volbách. I když sl
v nich projevil již nesouhlas s politikou pravlcoj
vých vůdců, byly úspěchy stejně radostné V ta-*
šem kraji získala sociální demokracie 53.6C4 hl*i
sů, agrárníci 47.371 hlas a lidovci 29.438 hludi
Sociálni demokracie byla tedy 1 v našem knj|
nejsilnějšl stranou.
s
&
I
Volební vítězství v roce 1919 zrodilo mnol»!}
nových sociálně demokratických starostí! Praóf
covl vůdcové měli však z vítězství větší strad1;
než buržoasie. Snažili se kvapem získat »nové.
starosty na svou stranu, do vUd pravice Směmiet
pro ně vyjádřil známý Vácha, sociálně demokr*
tlcký starosta města Pardubie, který ve
»trůnní« řeči pravil: »Sledujeme zásadu, ehy o W .
se nestala doménou Jedné politické strany, r*k»'
třídy obyvatelstva, spoléhá mena spolučinnost spfr
dáváme ruku ke klidnému spolužiti«
j

i
LID ZADAL SOCIALISACI
Stejně ohromující Ivou velikost! • sílou byt
1 májové demonstrace v letech 1910 a 1920.
leko silněji pronikaly bojem proti hladu • lesí*'
sům požadavky sodallsace závodů přechodu poéniků do správy závodních výborů. Májové demo*
strace ukázaly, že dělnická třida je ohromnou 4*
lou, silou rozhodující.
Toto hnuti byk> ještě zesíleno nespokojenci
rolnictva. Výrazně se to projevilo v p r o s e n i j
rolnických požadavků v programu Jednotlivý i
stran. Na příklad rolnici vysokomýtského o k tý •
na své konferenci přijali resoluci, v niž byly t t i
tyto požadavky:

fltam# na okamžitém záboru všech dvorů
ftjfn-Taxlských, Kbukého, Ausperga, Šternber
ky Wsch* a dvorů biskupských v Chrasti. Žá
ka ca vitml doklady leží již na pozemkovém
f&J. Nechť Jsoo rabrúny veškeré církevní maťky.. které dosud jako na výsmčch jsou poneBvány v rukou nepřfltel svobodného státu. . .
Trtámt na rychlém znárodnění dolů a velkých
tiron te zastoupením menáln.«
Kategorické požadavky rolníků donutily někte1urany, že podaly koketovat s provedením po
nukové reformy.
TfllDÉNl SMÉHO V
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SQné vnitřní 1 mezinárodni procesy ovlivnily I
Pttavenl a vnitřní život sociálně demokratické
Urany. Zmnohonásobil se počet členů, rozšířily
» její posice na vesnicí, odborové organlsace
vzrůstaly, ale na druhé straně pronikali do stra
st příslušnici maloburžoasnlch vrstev, což málo
•Ít na její politiku. Uvnitř dochází k tříděni
• rozdělováni na dvě křídla, levici a pravici.
Levica, s jejímiž požadavky souhlasila drtivá
‘tóine členů, vyjadřovala nespokojenost s poli
čkou spolupráce s burtoasil, kterou prováděli
»»vlcovl vůdcové. Chtěla politiku takovou, jakou
titiU ruští bolševici. Žádala znárodněni továren
* pozemkovou reformu.
Pravice, které měla ve vedeni většinu, provápolitiku záchrany buržoasie, politiltu proti
stovou.
Taková situace byla 1 v našom k ra jt V Čele
privice. jež byla dobře orponlsována, stáli Vácha,
Tichy. Kášek. Hnát a Jiní. Levice u nás dosud
domovina nebyla, projevovala so spíše jako žlHlr.y odpor proti politice pravicových vůdců a
Wohfch funkclonůfů. Teprve po vystoupeni lé
to před XHI. sjezdem v Pnrzo vedlo I u nás
k rformován! levice. První otevřené střetnuti s
prtcid bylo v přípravě XIII. sjezdu.
Pravíce se snažila proradit svá delegáty, když
I nevyšel plán s odložením sjezdu. Při volbě debjttá zvítězil« však levice. Její delegáti měli
•rt bájit levicové stanovisko a tak ještě před
Štátom tiskal» levice rozhodující vliv ve straně

v kraji. Svolala v Pardubicích konferenci, která
odsoudila zákaz sjezdu a politiku pravicových
vůdců.
Levice po XIII. sjezdu své postaveni upevnila,
stála nyní v čele strany. Přes odpor pravlčáckého
výkonného výboru kraje, který neuznal platnoet
XIII. sjezdu, svolali novou konferencí. Na té byla
pravice prohlášena mimo stranu, schválen XIII.
sjezd a svolán sjezd župní. Toto rozhodnuti od
mítl Východočeský obzor zveřejnit, proto vedeni
levice rozhodlo o vydávání vlastního časplsu. Ru
dého východu.
XIII. sjezd se setkal mezi pracujícími s na
prostým souhlasem. Také župnl sjezd 31. října
1920 tento souhlas potvrdil a vyzval k Jednoté
sociálně demokratické strany. Prohlásil akci mas
á nikoliv parlamentní boj za hlavni součást boje
dělnické třídy. Programové prohlášeni oblibovalo
neurčité představy o přechodu k diktatuře prole
tariátu přes zřizováni dělnických rad. K programu
levice se přihlásily všechny okresní výbory.
Zatím pravice připravovala svůj »truesjezd«.
Zůstala jako generálové bez voj9ka. Osm býva
lých členů krajského výboru zvolilo na sjezd
Čtyři delegáty, v Voličce na okresní konferenci
zvolilo osm lidí jednoho delegáta. Na ostatních
konferencích pravice to bylo podobné.
PROSINCOVÁ GENERÁLNÍ STÁVKA 19-20
Boj o charakter republiky se rozhodl v prosin
cové generální stávce. československá buržoasie
za vedeni Masaryka a za podpory pravice sociální
demokracie, vycítila upevněni svých posic a odliv
revoluční vlny a přistoupila k otevřenému střet
nuti ».revolučním hnutím. Podmínkou byl rozkol
v sociální demokracii, který provedli pravicoví
vůdcové a prohlášeni slibů pozemkové reformy,
•by došlo k isolacl dělnictva od rolníků. Zámin
kou atřetnutl bylo zabrání Lidového domu pravi
čáky. na které levice odpověděla generální stáv
kou, Jež zahořela po celé republice. V našem kraji
znehvátila pouze některá města, ale silně proběh
la v Pardubicích, Heřman i«/é Městci a CholMmri
V Pardubicích zastHvily 10. XII. 1920 prací vše

chny továrny ve 14 hodin. Několik stávkokazů v
Prokopce bylo odpoledne donuceno opustit práci.
V čele stál Akční výbor dělnictva, ktorý se sna
žil vydat letáky s požadavky levice. Zásahem
hejtmana letáky z tiskárny nevyšly. Fabrikanti ze
strachu volali o pomoc. Proto Již 13. prosince,
k ly 8e mezi pracujícími projevily požadavky za
bíráni závodů, obsadilo továrny vojsko a městem
procházelo Četnictvo.
Daleko širší rozsah měla stávka v Heřmanově
Městci, kde se podařilo zorganisovat úplnou stáv
ku i v okolí. Stávku řídila levice, která vytyčila
požadavky, zejména převzít závody do rukou
dělnických výborů. Na podporu přicházeli dělnici
z okolí. Nedostatkem však bylo, že byla stávka
isolovaná od ostatních měst okresu I kroje Mi
mo to se projevilo slabé vedeni a bezradnost
krajského výboru levice, který te soustředil jen
na Pardubice a neřídil kraj. Také nejednotnost ve
výboru a isolovanost stávky působila na tříštěni
názorů o dalším osudu stávky. Přes to připravili
stávkující těžkou chvíli buržoasii v celém okrese,
která poslala k potlačeni stávky množství voj
ska.
V Chotěboři a okolí se připojili ke stávce I ze
mědělští dělníci. Žádali převzetí statků do ru
kou revolučních rad, o jejichž vyhlášeni se uvažovalo.
Generální stávka byla poražena. Československá
buržoasie na dvacet let zvítězila. K porážce při
spěla hlavně zrada pravicových vůdců sociální de
mokracie. Buržoasie zahájila masové zatýkáni.
Byla to velká škola pro dělnickou třídu. Pří
činy porážky byly především v tom, že chyběla
marxistická strana, které by správně uplatňovala
revoluční taktiku. Levice se dopustila řady chyb.
nedošlo ke spojení bojů dělníků a rolnickým bo
jem, výhodnou dobu střetnuti 9i určila buržoa
zie, nikoliv levice, nedrželj centrálně řízeni ve
svých rukou, vydávala hesla k boji Jen pro úzký
okruh dělnické třldv a nedovedla správně ohod
notit situaci. Porážka ukázala, že je nutné na
prosto se rozejit se sociálně .iem*>VraMokou stra
nou n vytvořit skutečně revoluční stranu komu
nistickou.

KE VZNIKU KOMUNISTICKÉ STRANY
ČESKOSLOVENSKA
Vedeni marxistické levice rozhodlo o zahájení
diskuse k 21 podmínkám Komunistické internacio
nály, o vstupu do Komunistické Internacionály.
Již 14. ledna 1921 přináší Rudý východ vý/vu vý
konného výboru pardubické župy Čs. sociálni de
mokracie k zahájeni této diskuse.
Organisace v celém kraji
se
rozhoduji
pro vstup do Komunistické Internacionály.
Noviny přinášejí o tom zprávy 2 Poličky, z Par
dubic I ostatních měst. Veřejné I členské schůze
strany přijímaly resoluce o přijeti podmínek 1 o
vstupu do Kl. První máj 1920 byl tohn vtfra/om.
V májové demonstraci hlasovalo pro tento po
stup 7.000 lidi. ve Vysokém Mýtě 700 v Nasavrkárh 3.000, ve Skutči 1.200 atd.
Celé dělnické hnutí v kraji očekfiv.-.lo sjezd v
květnu 1921 s radostným napětím Tento sjezd
rozhodl o vzniku KSČ. Vznik Korruni? tické sira
ny Československa uvítali především 1
po
svém návratu provoláním ke všem členům stra
ny:
»Semkněme se kolem mohutné Komunistické
struny Československa s mnohonásobným úsilím
všichni k práci a boji za komunistické ideály' Pa
matujte, že 9lovo zavazuje. Vaše zmocněni vtělili
jsme v čin. Je nyní nutno odhodlané jiti v beji.«
Druhý župnl sjezd znovu jiotvrdil nadšení, kte
ré se odrazilo I v přijaté resoluci:
»Zavazujeme se svou dělnickou ctí. že do dů
sledku, s napětím všech s l budeme plnit vše,
co vyžaduji zájmy pracující třídy a že budeme
vždy a všude propagovoti id?u komunismu a uřfti
naše stoupence plnit jejich revoluční povinnosti.«
župnl sjezd se Jednomyslně postaví, za vytvo
řeni KSČ. Po něm následovaly I okresní konfe
rence, které takě radostně přijaly vznik KSČ,
zvolily nové okresní výbory a připravovaly se k
dalším velkým zápasům.
Vznik KSČ byl nejvýznamnějšlm a největším
výsledkem boje dělnické třídy v poválečném ob
dobí. Vzn.kla strana nového typu. která vedla
dělnickou třídu ve velkých bojích a dovedla pra
cující lid
'ůěvstvl.
K. K \PL\N
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Jde o Junáka — —

A k ce o sloučeni Junáka se Svazem české
m ládeže se stala předmětem v eřejn é diskuse.
T o není v é c i nikterak na škodu. Naopak. Do
kazuje to, že všichni mladi chtějí býti účast
ni a p rojevit své mínění tum, kde se jedná
o nich a o né.
K dyž 15. srpna byla oboustranně nedo
psána resoluce o vstupu Junáka do SČM a
k dyž toto b ylo zdůrazněno br. Pleincrem na
zlínské konferenci SCM, b yli jsme to přede
vším my ze Svazu české mládeže, kdož z to
hoto kroku m ěli radost. Vím e, že velik á vět
šina junáků v místních organisacich už d áv
no před tim se prakticky spojila s SCM, že
dala našim organisacim znamenité funkcio
náře a že pracovala radostně na plněni pro
gramu hnuti.
V resoluci b ylo stanoveno, že úplné spo
jení nastane v okamžiku legalisace SCM.
Když byla tato podmínka dne 26. srpna
splněna, předložilo ústředí SCM vedeni Ju
náka následující otázky, na jejich ž zodpo
věděn i závisela forma organisačniho sply
nuti:
1. Je Junák srozuměn se skutečně organic
kým, nikoli federativnim
začleněním do
SCM, tedy i s přijetím principu volitelnosti
funkcionářů, nikoli jejich jmenováním a se
vzdáním se samostatné zahraniční represen
tace?
2. Jo ochoten podle úmluvy SC M -O N TV
provádět tělových ovn ou část svého progra
mu v Ú N TV ?
3. Je ochoten v duchu nové, kulturně po
litické orientace vzdát se vých ovn é auto
nomie?
4. Zruši homogenní náboženské oddíly, je 
jich ž existence je proti jednotícím u duchu
SCM?
O ček ávali jsm e kladné odpovédi.
O oprávnění dem okratické vo lb y funkcio
nářů nelze v dnešní době diskutovati. Při
rozené jsm e neměli na mysli, aby si šesti
letí chlapci v o lili vůdce svých oddílů. Ti
musí b ýti určováni z řad vyspělých junáků.
Slo o to, aby ved ou cí vý c h o v y v e všech v ý 
borech SCM b y l současně nejvyššim funk
cionářem a v elitelem junáků v místech, okre
sích, krajích a ústředí a aby jako takový byl
volen stejným způsobem jako ostatni čle
nové výborů, to jest členskou schůzi ple
nární anebo konferencí delegátů. Je samo
zřejmé, že v zájmu v ě c i by příslušná ná
vrhová komise přihlížela k jeho junárké
k valifikaci a vybrala toho nejvyspélejšiho.
V ústředí zřídilo by se oddělení junácké v ý 
chovy, jeho předseda by byl členem ústřed
ního výkonného výboru SCM, nejvyššim
funkcionářem prc junáctví a byl by odpo
vědným Ústřednímu výboru, jenž by jej
zvolil. O cen ili jsme zvláštní charakter junác
ké vých ovn é práce a netrvali jsme na v ě 
kové hranici, určené pro ostatní funkcionáře
SCM. V nitřní demokracie v SCM, ta n e d ů 
slednější, je jedním ze základních v ý c h o v 
ných prostředků. V našich organisacich má
•e mládež naučit! vyb íra t! si do své^o čela
svobodně ty nejlepší a nejschopnéjši a po
znatky o volitelnosti, kontrole a sesaditelnosti má si přinésti jako n ejvětši poklad do
veřejn éh o života vůbec.

8

Pokud jde o základní tělesnou výchovu
pro mládež tak, jak je připravována, je sa
mozřejmé, že ji může provádět! jedin é Ú N T V ,
za nímž p evtlé stojime. Otázku jsme položili
proto, aby eventuálním dodatečným přisvo
jováním si této činnosti organisací jinou ne
došlo k tříštění jednoty tělesné vých ovy.
Požadavek
zrušení vých ovn é autonomie
znamenal, že vých ovn é cíle celé organisace,
tedy i junáků, podřídí se jednotným zása
dám hnuti SCM.-Demokratismus, pomoc pra
cí při výsta vb ě republiky, slovanská orien
tace, n estran íck y. politická výchova — to
jsou pilíře této vých ovy. J ejí pokrokovost je
nad slunce jasná a junácké metody, jichž si
vážim e, by jen prospěly k je jí účinnosti.
Za tři m ěsíce b ylo v různých krajích sjed
náno několik regionálních úmluv s Junákem
na podkladě
jiném, kompromisním, více
méně federativnim . Jejich výsledek byl v y 
ložené form ální a obé organisace šly dále
každá svou cestou. Tam, kde docházelo ze
zdola k organickému splýváni, kde praco
vali dem okraticky zvolen í funkcionáři Ju
náka v e výborech SCM, kde byla všechna
mládež stržena vů li po jednotě v duchu po
krokových zásad, tam se pracovalo dobře.
N ejsm e netrpěliví. Vime, že k tak roz
hodnému kroku, před jakým stojí vedení Ju
náka, je ' třeba času k rozváženi. A le věru.
mnoho času již uplynulo. A
zkušenosti
z míst, kde došlo 1: organickému splynuti
Junáka s SCM a kde se junáci v našich o r 
ganisacich s k věle osvědčili tak jako drobni
pracovníci, tak i na vedoucích místech, nám
! dokazují, že tak ové splynuti je dobré, prospěšné, ano nevyhnutelné. Dveře našich klu
boven jsou a zůstanou otevřeny stále všem.
kdož budou s námi chtít pracovat a růsti
k velik ým úkolům, jež nám budoucnost
ukládá.
Zd. Heizlar.

Mladá fronta
6. září 1945

DALŠÍ FILMOVÝ
ÚSPĚCH
Problém
nebyj
tcstofcrfit v látce. N cdávný úspěch Pluhařova románu
„O pu stlš-l! m n e" jen potvrdí!, kolik otřesných dram at Je v osudoch mladých
lidí, k teří svedeni lalešnou představou rom antiky, zlákáni přeludem kapita
listického „ r á je " nebo konečně v hledání úniku před odpovědností za vlastní
člny proti společnosti nastoupili cestu běženců bez vlasti. I příběh Václava
Malého v novém českém filmu režiséra V. Čecha če rn ý prapor, jo takovým
otřesným osudem, dram atem přim o volajícím po peru či kameře.

Problém byl v realisaci velké látky.;
Zkušenosti s vytvářením cizího, velmi
konkrétního a specifického prostředí,
ve Jilmových ateliérech vzdálených t i '
síce kilom etrů od tohoto prostředí,
jsou myslitelné ty nejhoršl, a tr> ne
jenom v naši kinematografii. Od tr a 
giky, od velkého pathosu ke s m iinosti bývá při takových dobrodruž
ných pokusech vidy jenom krůček a'
je málo případů, kdy nebyl udélán.
'
Rovněž zkušenosti s posledními p ra 
cemi Vladimíra Čecha, jem už byla,
svěřena režie Jilmu, nebyly zdalekai
nejlepší. U lu v ii o oprávněných oba
vách z konečného výsledku bylo tedy'
víc než r,a místě.

sáhuje svůj cli. divákův mozek i
cit, tak jako kdysi ve filmu Únos?
Především kameramanu Rudol
fu Millčovl, k terý znovu
po
tvrdil svoje vysoké kvalitv a bo
hatě využil zkušeností, ie ž získal
při práci na fiimu Bratr oceán.
Vynikajícímu kolektivu českých,
německých a polských herců. !-::oři tu v nejednom případě vytvá ře jl ucelené studie, podřizujíce se
přitom kázni, jakou práce ten to
krát vyžadovala. Scénáristům, urotože názorně předvedli. Jak důle
žitá pro výsledný účinek je k » ž d á
podrobnost v situační ch m ak íerisaci, dialogu s-.p A jistě I re
žisérovi. který naznačí!, že mů
že-II se cpřlr o nosnou lá ":u a
pevný, ctižádostivý k o 'e k í'v "o oiunracovnIVů, dovede víc, r.eč do
sud ukázal.

Tento výsledek je vsak nepo
chybně víc než příjem ným p ře
kvapením. Ne proto, že by snad
byl Č e r n ý p r a p o r dílem na
prosto výjim ečným , novátorským,,
průkopnickým , film em , j e j ž b y .
chom chtěli označit za mezník
v posledním v ý v o ji naší kinem a
S radostí zapisujeme Černý T o 
tografie. Ale proto, že se c tí p ře por do stále delšího s . c e
konal n ejvětší úskalí, je ž čekala čerstvých úspěchů našeho flrr.u.
při práci jeh o realisátory, že neAJL
zlehčll velkou myšlenku nalvností. nevkusem, nepravděpodobností.
Vietnam, kasárna cizinecké legie,
A.J, Liehm,
lidé v nich i za je jic h zdm i, jsou
tak pravdiví, jak jen mohou být
Večerní Praha
na Barrandově a na Žitném ostro
5. června 1958,
vě. Všechno promyšleno do n e jmenši podrobnosti, s maximální
snahou o věrohodnost. Důkaz, že
dovedem e — chcem e-li a nelitu je m e -lt nezbytné péče — zvlád
nout i úkoly tak obtížné.
Komu především vyslovit dik za
to, že silná idea díla bezpečně za-

s .3
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Edice k ohlasu Říjnové revoluce v Československu
Ohlas Velké řijnové socialistické revoluce ve Československu. Sborník dokumentů z let
1917— 1921. Připravil Ostav dějin KSČ, redaktor Pr. Horka, vydalo SNPL, Praha 1957, str. 504.

Ze svého stanoviska považuji za nedostatek předmluvy, že se její autor ne
vyjádřil obecněji k otázce, co chápat pod ohlasem a vlivem Říjnové revoluce,
případně k zabsolutněné a dogmaticky chápané thesi »bez Velké říjnové socialis
tické revoluce by nebylo Československa«.3) I když se setkáváme s přímým nebo
nepřímým převratným vlivem Říjnové revoluce při studiu kterékoliv stránky dějin
Československa v letech 1917— 1921, nesmíme na druhé [Straně podle mého názoru
ani dějiny čs. revoluěnlho hnutí (tím méně politické dějiny jako celek) v tomto
obdob! ztotožňovat s dějinami ohlasu a vlivu Říjnové revoluce.
Domnívám se, že zkoumat ohlas a vliv ruských revolučních událostí na naše
poměry je poněkud složitější úkol než podat obraz všeho, co se stalo v Českoslo
vensku v epoše poválečné revoluční vlny. Znamená to ukázat především, která
hesla a opatřeni postupující socialistické revoluce na Východě se setkala s o h 1as e m v řadách českého a slovenského pracujícího lidu a jaký měla v l i v na
vývoj třídního boje lidových mas, na organisaci a ideovou úroveň proletariátu
u nás; dále pak odlišit jednotlivá období podle rozdílného obsahu p charakteru
působeni revolučních události v Rusku na naše poměry. Při hledáni kořenů vlivu
ukáže se mimo jiné, jak podstatně závisel vliv Řijnové revoluce na objektivní a
subjektivní situaci v Československu, na tom, které úkoly právě stály před revo
lučním hnutím v zemi samotné.
Vedle uvedených kladů, jež jsou závažným přínosem k poznání revoluční histo
rie našeho pracujícího lidu, jsou v sborníku patrny i četné mezery. Především sa
motný bezprostřední ohlas Říjnové revoluce je v edici zachycen velmi málo. Ani
jedna zpráva z Rovnosti, z Kladenské Svobody, nebo z centralistického Dělnického
deníku, které v listopadu a v prosinci 1917 kladně referovaly o průběhu revoluce
v Rusku a obhajovaly Ji proti útokům, lžím a falsifikacím buržoasnlho tisku.*)
Ke dvěma úvodním dokumentům měla být rozhodně ještě přiřazena jiskrová
depeše sovětské vlády »Národům válcících zem í« z 28. 11. 1917, obsahující výzvu
vládám a národům válčících států k okamžitému mírovému jednání. Telegram
Rady lidových komiaíařů byl, i když zkomoleně, otištěn v soudobém denním tisku.')
Za vážný nedostatek pokládám i to, že do sborníku nebyl zařazen ani jeden do
kument o stávkovém hnuti v Českých zemích v létě roku 1918.
Z uvedených důvodů nemohu než učinit závěr, že edice nepodává sk u teč n ý a
a všestranný obraz o ohlasu a vlivu Velkého října v naších zemich na sklonku
roku 1917 a v roce následujícím.

Vilém Prečan, Čs. časopis historický
r.6, 1958, č.2, s.355-364
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Dokumentační středisko
nezávislé literatury
Od listopadu 1986 existuje v části
zámku Schwarzenberg mezi Würzbur
gern a Norimberkem Československé
dokumentační středisko nezávislé lite
ratury (CSDS) vedené Vilémem Prečanem. Bylo založeno roku 1986 v Han
noveru, předsedou spolku je Jan Vla
dislav a místopředsedou Jiří Gruša.
V srpnu 1987 se objevilo prvé číslo plá
novaného čtvrtletníku Acta, které
přináší stanovy spolku vedle návrhu
na vydávání souborného díla Jana
Patočky. Středisko pečuje o český
samizdat, který bibliograficky zpraco
vává a archivuje (jedná se o nejrozsáh
lejší sbírky mimo území Českosloven
ska — vedle materiálů Charty 77, ale
také o publikace československého
exilu, které vykazují ješté velké mezery;
proto jsou dary vítány). Již dnes míst
nosti střediska nestačí, ale je naděje, že
díky Karlu Janovi ze Schwarzenbergu
budou na zámku uvolněny další pros
tory. Adresa: Dokumentationszentrum,
Schwarzenberg 6, D-8533 Scheinfeld.

Právo lidu 4/87

Revoluce a historie
(V e cínoch 6.— 7. 3. 1067 so konalo no Dobříši symposium Plamuno o vztazích Československa
a Sovětského svazu. Přinášíme záznam z diskuse historiků; redakce hodlá tisknout Jeho pokračováni
jcštč v některém z příštích čísel.)

Karel
Dartcšck:
Otázka vztahu Československa o Sovětského svazu — v okamžiku, kdy
usilujcmo pojmout problém skutečně historicky — jev í so mně jako problém závislosti a ne
závislosti našich národů. Téma takto vym ezené umožňuje postihnout podstatu vývoje tohoto vztahu
jako základního pru všechny naše politické a ideové proudy či skupiny; neboť z tohoto hlediska
se musel každý k SSSR vym ezovat. Chci mluvit jen o té síle, jo jíž řešení vztahů se SSSR U nás
zvítězilo, tzn. o komunistickém hnutí. Myslím, že v tomto hnutí vyrostl nejen velm i silný pocit
přátelství a solidarity, ale i pocit, možná „kom plex“ odvnzciuisti od Sovětského svazu. A myslím si,
žo co tento „kom plex edvozenosti“ nesprávně interpretuje v tom smyslu, žc so uvádí do souvislosti
jenom so stalinismem. Zatím má tento problém hlubší historické kořeny, zdá se mi „norm ální“ ,
i když toto období na konkrétní rysy tohoto komplexu odvoziviosti nebo závislosti nesporně působilo.
V této odvozenosti se předně projevujo rys známý od 13. století, kdy se zrodila m oderní česká
politika — ry3 charakteristický pro vztah malá a velké zcv.;ě. A 3 tím se těžko dá něco dělat.
Byl a jo pevné zakořeněn v lidové mentalitě, byl i v m yšlení všech velkých českých politiků,
o byl by tady nezávislá na lom, kdo by v Sovětském svazu zvítězil. Problém vztahu velk é a malé
zem ě a zabezpečení nezávislosti malé zem ě (nebo je jí existence), potřeba opřít se o „ve lk é h o “ ,
u nás vždycky byl. A to jo první konstanta, která historicky v téhle zem i působila, působí
a bude působit.
Druhý problém jo vymezen vztahem volků revoluco — Října a „n ercvolu ce“ , který je přesně
pojmenován např. v jedné M agrilio studii a v některých italských m arxistických analýzách. Jde
o fakt, žo západní svět, ko kterému se počítáme 1 my, „zm eškal rendez-vous“ s Velkou říjnovou
socialistickou revolucí, což nepochybně na zmíněný pocit Gdvozcnosti a závislosti působilo;
a působilo by zase bez ohledu na existenci jakékoli varianty vývoje. V každém případě tato
historická dimenze, tj. vítězství revoluco v jedné zemi, v jedné velk é zemi, musela působit
a působila. Důkazem jo vznik tohoto „kom plexu“ nejenom v Československu, ale 1 v tak silných
zem ích nebo v zemích s tak silným hnutím, jako je třeba Francie; a trvá I jinde v mnohém až
dodneška, a to už se nedá vysvětlit pouze ze subjektivního stavu sovětského Ruska. Z téhož
důvodu n elze — což se Často dělá — jenom prostě kritizovat stav socialismu, stav teorie a praxe
v Sovětském svazu; historický, kritický pohled musí vzít v úvahu i kritiku všech ostatních
revolučních oddf ú a revolučního stavu všech zem í světa.

Plamen, r.9, 1967
Č.11, s . 29-38
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