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Karel Locher:

V lednu 195T
ZA NOVÝ SV:tT !
Svět je stále v mocném pohybu; chcete-li, můžete uží t
staré fráze o světové revoluci. Není to ovšem jen revoluce
proti starým řádům, nýbrž i proti ř•ádům novým, jež chtěl y
nahraditi staré. Počátek toho všeho je rok 1914. Tehdy se
skončilo období · poměrně klidného, pomalého vývoje po ·
otřesech velké francouzské revoluce a po smršti napoleonských válek. Ohromné hmoždífe rakousko-uherské armády,
vyrobené ve škodovce a poprvé použité armádou císal-e
Viléma k dobytí belgických pevností Lutychu a Namuru,
ohlašovaly svými záblesky začátek nové ér y. Nejen v Evropě,
nýbrž na celém světě. Mírová konference po první světové
válce se pokusila vyřešit problémy, jež se vynohly po čt y 1-ech létech nevídaného zápolení za strašných obětí na lidech
i materiálu. Krátce před tím se o podobná iešení pokoušely
dvě ruské revoluce občanská a bolševická. Byly snad tyto
problémy něčím nov)•m , co vzniklo teprve během první
světové války? Nikoli! Byly zde jil dávno, ale objevily se
teprve tehdy, když několik velmocí se zHtilo jako domečk v
z karet.
Mírová konference ovšem nezmohla vš·ech problém l!.
Nelze se tomu divit. .. , ale ani v tom, co bylo rozhodnuto,
nebylo nalezeno nejlepší Í'eŠení. Chyba byla, že zůstal a
stranou mocná ruská 1-íše, ze které si vítězný bolševický
spiklenecký režim vytvohl nástupní prostor k dobytí svě ta,
k němuž směl-oval od té doby vytrvale, třeba opatrně a pomalu. Nový svět po této konferenci nebyl spravedlivější , l eč
přece znamenal pro mnohé n;írody znatelný pokrok. V bolševickém prostoru byly sociální změny provázeny dalšími
strašlivými obětmi lidskými i hmotnými. Dvacet le t míru po
první světové válce bylo plno kv:1su, podněcovaného jak
bolševickou revoluční centrálou v Moskvě, tak i neštastnými metodami některÝch jiných rcžim1'l, které se tak snažily
o nápravu skutečných, nebo domnělých ki-ivd. Tak se při
pravovalo jen další jednání světové revoluce, k němu ž:
předehrou byl Mnichov.
Druhá světová válka byla hromější n ež první, třebaže
Evropa byla uchráněna výbuchu atomové bomby, kterým

byli posuzeni Japonci
vinní s nevinnými, muži, ženy
: i děti.
Po druhé světové válce nenásledovala žádná mírová
ko 1ference. Probiém y Lůstaly nevyřešeny a k starým přibyly
n ové. Vítězní spojenci se dostali do sporu a jeho výsledkem
byla v Evropě studená válka a na Východě krvavé boj-e.
Po krátké pfest<1vce Moskvou záměrně nabídnuté koeksitence mezi Východem a Západem nastal v Evropě nový
Yýbuch, ohl ašovan)· temným duněním v prostoru několika
s tředoevropských národů. K výbuchu došlo v Maďarsku.
Byl to úžasný, třeba zoufalý pokus všech vrstev maďarského
národa o nápravu kl-ivd. Nezdařil se, neboť zůstal osamocen. Ani Západní mocnosti, ani organisace Spojených ná1 o dů se neodvážily než na papírové protesty a humanitní
''kce na prospěch maďarských bojovníků za svobodu. Zá pad
· tušil za rudými tyrany v Budapešti a v Moskvě děsivý
přízrak vodíkové bomby. Jsem přesvědčen, že v Moskvě se
ste jně báli vodíkové bomby americké značky. Tak se dostal
dnešní svět do slepé uličky, z níž mnozí neznají východiska.
Běh života však nelze zastavit. K:l"ivdy volají po n ápravě!
Proto se v poslední době objevily v britském tisku různé
náměty, jak by bylo možno vyváznout z krise. Začalo to
. články v . deníku " Manchester Guardian" a v londýnských
.. Times". Nyní se objevila nová úvaha v nejvýznamnějším
londýnském týdeníku hospodářských a finančních skupin
"The Economist". Tento časopis se domnívá, že nadešel
· čas, aby vláda něme cké spolkové republiky se pokusila
o vyl-·cšení problému n ěmeck ých hranic vůči dnešním Polsku
a Československu. .,Economist" se domnívá, že by se tím
zmenšil od por těch to stát ti proti. sjednocení N ěmecka a že
by poklesl také vliv Sovětského Ruska y obou těchto státech.
Tak by teprve prý byla umožněna obecná evropská dohoda!
časop is "Economi st" zdůradmje. že by nechtěl z důvodů
lidskosti ani dodatečně schvalovati bezpráví, k němuž došlo
vyhnán ím osm i milionů Němců z jejich domoviny po dru. hé světové válce, ale z těchže důvodů je proti novému pří
padnému vyhnání milionú dnešních usedlíků v těchto
územích.
Možná, že by b onnská vláda byla hotova v zájmu svě
tového míru uposlechnouti této jistě dobře míněné rady
významného představ it ele oritsk,•ch rozhodujících hos pochířských kruhů. Možná, že by Bonn počal j-ednat s Varšavou a Prahou o definitivním uznání dnešních hranic mezi
::\Těmeckem na jedné straně a Polskem i Československem na
·. druhé! Měl by však Bonn v tomto případě jistotu, že se

3

Moskva nebude v budoucnosti vměšovat i do vnitřních věcí
nového sjednoceného Něm ecka? I kdyby to oficiální zás t upci ~
Sovětského svazu stokni.t prohlásili :1 potvrdili svými podpisy, nebylo by to nic platné! Vžd y ť každé dítě zná dnes,
. jak)· je poměr mezi představiteli sovětského státu a bolše- vické strany. Dnes je obecně známo, jak podrobně jsou pro pracovány metody spolupráce mezi oficiálními a neoficiálními bolševiky. A každý se už dávno pi·esvědčil , že Moskva
dodržuje slovo jen te hdy, je-li to na její prospěch. Krá tce: ·
kdyby Západní Německo uposlechlo rad y časopisu " Eco- ·
nomist", bylo b y bezpečné p!-ed Sovětským svazem a bolševickou stranou jen tehdy, kdyby se současně také zřeklo ·
mezinárodní spolupdce se Západem, kdyb y odzbrojilo a
kdyb y tím se prostě vydalo bolševikům na milost a ne milost .
Bonnská vláda kromě toho nemůže přehlédnout, jak n e- smírně by se zdvihla prestyž Moskvy v Praze i Ye Yarša vě ,
jež by snad dosáhly větší vniti·ní autonomie, 2.b y tím pevn ěji ·
byly zajištěny jako bašty světového komunismu.
Je možno téměi- s jistotou očekávat, že Yláda v Bonnu ·
ph nejlepší vůli nebude s to uposlechnout jistě " dobi-e mí - ·
něných rad" č a sopisu " Economist". Pi-i této pNležitosti Yša k
d·eba zdůraznit, že by nebyl·:> nic pošetilejšího, než kdyb y
pí·edstavitelé a tiskoví mluvčí vyhnaných Němdt odpovídal i
na tyto náměty k mezinárodní diskusi tvrdohlav}·tií. a vzdorným postoj em anebo hrozbami. Sudetští Němci na př•íkl aď
b y si už dokonce neposloužili tvrzením, že není vůbec žád- ·
ných hraničních otázek, poněvadž pl-ece bylo o všem roz ..
bodnuto v Mnichově roku 1938! Bylo b y to ještě tragičt ěj št,
než když někteH z dnešních eks ulantů z poválečného Čes k o
slovenska, kdož plně spolupracovali s Dr. Benešem a komunisty na vyhnání Němců od nás, ješ tě dnes prohlašují. že
není žádného problému mezi Cechy a Němci - po prá vu
prý vyvezenými do Německa. Posice těchto ned{tvn)ch č e
skoslovenských kolaborantů s bolše\'iky byla· otl-esena zásad- .
ním postojem C:eského národního výboru v Lond ý ně, který
se postavil proti bezprávnému v y hoštění Těm c ů z pov á l eč - .
ného Ceskoslovenska, v němž měli domovské právo. Pomalu,.
ale jistě proniklo toto stanovisko českého národního v)·bo ru,
dotvrzené Dohodou z roku 1950, do hlav a srdcí česk}· ch
eksulantů i zotročeného lidu doma ve vlasti. Spoluprúce :
nás Cechů s Němci v Cesko-Sudetskoněmeckém federální tn·
výboru začíná nésti ovoce.
Jak b y ~ e museli bolše vici zaradovat, kd yb y mezi Sudetskými Němci zevšeobecnělo tvrzení někter}-ch jejich
theoretiků , že není Hdných takov)'ch problémtt, poněn.d ž
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území, obsazená p o MnichO\ě hitlerov kfmi· vojs ky, jsou:
dodnes po prám so učást í N ěmecka ' ? To by byla největší
rána nej-en sn::t h ám po o pr;:~.vdovém a konečné·m vyřešení ~
Česko-německé otáz b ·. a le SO!:Časn ě nej,· ětŠÍ sružba S \· ěto\·é
mu bolševismu , kter )· by se najednou objevir ja ko jedin á
spása a záruka české samosta tn ostí ,. (;echách, na M ora vě.
a Slezsku v je jich tisícileté geograf ické a geopoli tické jed-notě. Věhm , že naši něm ečtí kraj a né, spolupracující s námi
v n ašem Federálním v~· boru , rozhodně odmítno u takové ·
umělé právní konstruk ce a serr,·ají na prostém , ale tím
moc nějším p ožadav ku prá,·a na damo;' a sebe urče ní. Jen·
tak může býti obnoveno pi·árelské so nžití obou národů , jen
tak mohou b<-ti odčiněnv kři,·dv, <;p-áchané na Ceších i na
Němcích, jen ·tak mt"tže býti orl kÚzen-a jedna z pr-íčin neklidu
v Evropě a je n tak může b)ti položen jeden ze základních·
kame níi o pravdového míru n a světě !
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BRITSKÁ DEMOKRACIE
Za jisté neunikl o Vaší pozor nosti, že _jsme se ,. nedělním ·
vysílání konce m minulého r oku vt"t bec nezminili o vpádu
israelské arm ád y do Egypta, ja kož í o britsko-francouzské
akci, která p a k n ásledovala. PO\·ažovali jsme oba činy za jed- nostr a nná l-ešení probl émů menší závažnosti, jimiž byla od- vedena pozornost světového ··ei·ejného mínění od hlavního
a n ejdůlež itěj š íh o dnes pro bl ~m u . to jest. od postu pujícího ·
pronikání bolševismu v Evropě. v Asii a ,. Africe. Nemohli
jsme schvalovati tohoto p ostup u Israeie. Velké Br itanie a
Francie! Nemohl! jsme mu \·šak zabr::íni t a so uč asně jsme ·
se nechtěli o mezit ; n a pouhou dodatečnou slovní kritiku ,
j ež by stejně b)·vala musela bú pronesena velmi kore ktní
a zdvoi-ilou formou již vzhledem k tom u. že jsme hosty na
britské pt'id ě.
Britská a francouzská akce v Egyptě neměla dlouhého ·
trvání. Kon cem minuléh o rok u op ustif posled ní britsk)· a
francouzsk ý ,·oják zase n ábřeží " Port Saicfu. Velká Bri tanie ·
dobře věděl a, že je to zjem) neúspěch, což je Ye vo jenském
slovníku v\.T:.n:. kter)'m se n a hraž uje n epř íje mn ě znějící slovo
porážka. r \·ěd om ilt Si tO nejen britŠtÍ poJitikoYé, n)·brž
i britské vdeiné mínění. Ministers k)· p!-ed sed a Anlhon y
Eden _je t'-pick)· a ng·lick)· ~e ntleman. O Ang·li čanech -e
tvrdí odedávna. že nhráva jí vá lb· proto. že nikd y n e věd_í,
kdy prohráli bit,·y. Toto úsloví je sice školním pl-íkladem
známého ariglického podceňováni sebe sama p i">Cd veřejnosti,
ale pravda to rozhodně nen í! Vědčli vžďy velmi d o bl-c, kdy
!.ev Prchala :
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-vyhráli 'l kdy prohráli, jenže pn porazce n ikdy neklesli na
.(!uchu. Vyvodili z porážky s klidem a rozhodností nezbytné
důsl ed k y, vy l oučili osoby, které se neosvědč il y pokud
.tyto tak neučinily samy -- a cel\' národ se da l znovu d o
práce, aby se co nejdříve dostal z katastrofální situace. Tak
tomu bylo i tentokrát!
Premier Eden, muž, který byl dlouhá desetiletí poslancem, mini trem zahraničních věcí a po léze státníkem, jehož
hlasem mluvila Velká Britanie za mezinárodních příleži
tostí, nebyl a nemohl býti výminkou z tohoto pravidla, byť
·měl sebevětší zásluhy. Eden byl zajisté také churav. Již
př•ed několika roky byl vážně nemocen, musel se podrobiti
několikeré operaci a v závěrečném období egyptské akce
byl znovu stižen záchvaty choroby. Po tl-ínedělní nemocenké dovolené na slunném pobřeží v Západní Indii se Eden
vrátil do Londýna, aby podal královně žádost o sproštění
z funkce, kterou vyvrcholila jeho politická dráha. Nedosti
na tom! Když královna přijala demisi, vzdal se Anthony
"Eden i poslaneckého mandátu. Zachoval se jako pravý ang'lický gentleman. Již proto má Eden nárok, aby budoucí
doby posuzovaly Hzení britských st;ítních osudů pod jeho
·vedením s jistou ohleduplností. Svým postupem totiž prokázal, že nikterak nelpí na svém vysokém úřadě a že m u leží
na srdci osud státu více než vlastní budoucnost.
a tomto
i podobných pl-ípadech možno však současně dokázat, že je
ve Velké Britanii demokracie opravdu živá, že dobl-e funguje, že parlament není jen souborem loutek a že veřejné
mínění hraj e ve státním životě velkou úloh u. Parlament
není zde hračkou v rukou představitelů p olitických stran,
jež jinde rozhodují často o státních osudech potají a naprosto nedemokraticky. Tlak britského vel-ejného mínění je
tak silný a znatelný, že ani nejsilnější politické a státn ické
·osobnosti mu nemohou odolat.
Jestliže tak o tom všem uvažuji, n emohu se vyhnout srovnání těchto britských poměrů a zvykloMÍ s postupem , který
se zakol-•enil pl-ed válkou u nás doma a vyvrcholil činností
druhého presidenta první éeskoslovenské republiky Dr. Ednrda Beneše. Nemohu se v tomto projevu ovšem zab)'vat
podrobnou kritikou jeho politické činnosti. Začnu teprve
jeho postupem za mnichovských událostí, najhroznější to
katastrofy, která za posledních sto let postihla český národ.
Neštěsti a zhoubu nezpťtsobilo mnichovské rozhodnutí samo
o sobě. J eho původcem byl president Dr. Beneš, který bez
boje kapituloval a pl-ijal mnichovský diktát! Tímto jeho
:neblahým činem byla zlomena mravní p átef českého člověka
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a byla

n ebezpečně

oslabena Jeho odolnost i vt'He k sebe--

obraně .

ed áv no žák mírumiloyné bo indického Yůdce Gandiho, nynější indický ministersk ý předseda Fandit Nehru se
vyjádfil v rozhovoru s č l enem redakce známého pal-í žského·
<.leníku " Le Monde", M . _,Iend esem. takto o mnichO\·ských
událostech a o tom, co následO\·alo: "če koslovensko se měl o
hránit bez ohledu na důsl edk)' . Nedovedl jsem pocho pit,
jak tento stát mohl jen tak beze Y.veho kapitulovat!". P a nu
Dr. Benešovi však nestač il o, že kapi tuloval a Yydal bez boj e - nandor svému slan 1ostnímu prejdentskému slibu a
bez ústavně předeps:lného sonhlasu ~ árodního shrom á ždě
ní - velké části státn ího území pn·ní československé republiky p anu Hitlerovi! On dokonce mnichovský diktát
czn ačil ve svém rmhlasovém projevu ze dne 5. 1-íjna 1938·
za prospěšn ý a vychvaloYal jeho dů leclky. K do ti na tom!
Dr. Beneš, který ze slracbu před spravedlivým hněvem
české ho národa utekl n a podzim roku 193 · do ciziny, mě l
za druhé světové v;:í.lky toli k rlrzosti. že se v Londýn ě sám·
znovu prohlásil za právoplatného a zákoqného presidenta'
československé republiky! Ani si při tom nevzpomenul, že
se sám počátke m 1-íjna 19:18 dobrovo ln ě a právoplatn ě
vzdal presidentského úřadu a p07ději z Londý·na písemně
blahopřál nově zvolenému p res identu druhé českosl ovenské
republiky D r. Emilu H áchovi. Dr. Benev se však za Yálky
dopustil j-e ště mnohe m horšího činu! Aby se udržel i po
válce na presidentském kl·esle československ é republ iky.
prodal bez váhání domov bolšev iklun a tím otevřel Sovětům
bránu do Středn í Evropy. - Yy všichni, kdo dnes doma
již tolik let trpíte pod bolšev ickou knutou, platíte jen za·
neslýchanou zradu Dr. Edvarda Beneše. tohoto ctižádostivé-h o zba b ělce .
Na tomto srovnání se jed nejlépe hlubok)· rozdíl mezi
anglickým gentlemanem, opravdovým demokratem Anthony
Edenem a samozvancem Edvar dem Benešem, kter)' měl d emokracie pln á ústa , ale sám se jí za svého žiYota nikdy
n el-ídil! Kéž by tohle vše Yám bYlo po učením a výstrahou !
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ESPRAVEDLIV\· SO P DCE

Pěkný jinak li terárně -kul t urní měsíčník ,.Sklizeií.", ktevych ází , - H amb urku. U\·e řejnil v posledním čí le IV.
l"OČníku úva hu neznámého pisatele. skrývajícího se pod
pseudonymem Cato. úvaha má název ,. Bez nás". R edakce
časopisu otiskla tuto nikoli kulturní, nebo literární, n)·brž _

ry·
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~vysoce

politickou t'lvahu anonymovu bez poznámky. Patrně
s ní souhlasí a pf'ejímá za ni odpovědnost. - Pisatel úvahy
,.Bez nás" začíná maďarským povstáním. Praví, že tragedie
př-e stala být jenom maďarskou, je tc i tragedie česká a
československá. Táže se, může-li se v našem př•ípadě ještě
hovoht o národě, neboť živý mírod reaguje, živý národ má
· oči a uši, živý národ je mí.rod s citem a rozumem. český
národ charakterisuje pisatel tak, že je to je n rozšířený žaludek. Praví, že zatím co M <1ďah .se . vrhali proti sovětským
tankům, české hospodyně vykupovaly cukr i tuky a čeští
muži byli na kopané. Nic prÝ se u nás nepohnulo, nic se
- l~eozvalo ... ! V prvním listopadovém tvdnu stál prý česko
~'s lovenský národ př·ed nejvznešenější phležitostí, kdy mohl
zachránit Evropu a možná i svět . Mohl tím prý vykoupit
"svě nehonosné dějiny a smazat viny svých dHvějších selhání.
Nk se však nestalo, protože národ se bál, národ se změnil
\i počtái-e, národ šel na kopanou.
Rozhoi-čení anonymního pisatele vrcholí v těchto vě
tách: "To už nebyl Švejk , co ~e ozvalo jidášskými ústy pana
Mukafovského, to už nebyl švejk, jenž vybuchl v jásot a
potlesk, když tlampače ohlásily družstevnickému sjezdu vyvraždění maďarských hrdinů, to už nebyl Švejk, jenž hulákal na stadionech . Švejk by bvl mlčel. To, co se stalo, byl
h yenismus. Zbabělec má možná plné právo k tomu, aby
strachy mlčel; jeho zbabělost mu však nedává povinnost,
a by se změnil v hyenu." - V zápětí však autor pi-ipouští,
že sn ad národ ani netušil, že drží v ruce klíč budoucího
vývoje, stejně jako "my jsme netušili, co jsme měli za pHHežitost. ph Mnichovu, netušili, co ml!žeme rozhodnout v r.
1945 a ph volbách, netušili, že naše zrada Západu se odehrála pl-i moskevském diktátu 1947." V druhé části úvahy
.odpovídá · a nonym na námitku, že snad není ještě vše mu
konec. Pak si klade otázku .. Co dál"? a praví: "V něčem
byla chyba: buď v našich v)· počtech o národě, nebo v na:šem chápání dějin. " Závěrem soudí autor, že nelze pokra,<:ova t v osmileté rutině a dodává: "Osmi lety živená naděje
·náhle vyschla, prot-ože se ukázala falešnou " .
Je zaiímavé, že tato politická úvaha byla otištěna v
kulturně-literárním časopise . Zaiímavěiší ie. že autor nen ašel odvahy se podepsat. Nejzajímavěiší však je. že pisatel
ic si najednou vědom chyb a omylů. Mýlí se ovšem v tom,
že vinu svaluje na národ. nikoli n a pravé vinníky. Timi isou
především Dr. Edvard B-eneš a jeho nohsledové před Mnichovem i po něm. Dnes teprve ~i anonvm uvědomil. iak
· byl y falešné naděje , živené osmiletou politikou eksilních
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Čechoslov á ků.

Autorem úvahy jist ě je s toupe~-.ec- Eenešova:
programu, jejž začal po ~moru 194&.
znovu v cizině hlásat nepodafe ný politick} slepenec, zvan ý
Rada svobodného Cesko~lov e nska . A pi·ece právě Dr. Beneš..
a jeho lidé vynikali vžd~ tím. že v kritick)ch dobách nevě~ .
děli, co dělat, netušili, kdy ma jí v rukou klíče k budou c~.
nosti a kapitulovali pi,ed každ)·m diktátorem, zrazujíce tak .
nejen myšlenku českého národního a politického obrozen í, .
alB i jeho tisíciletou kulturní tradici. Ani mn e nenapadn e
omlouvat bolše\·ika Mukai-ovského anebo komunistické družstevníky. Odsuzont však za jejich chování př·e d svě t em
celý národ je nesmysl! Vždyť to byli Benešovci, kdo si vedli
·vždy vych ytrale, ale n emoudl-e a n e prozíravě, ab y se nakonec
proměnili v ŠvBjky a co více ve zbabělce a hyen y.
Největší zbaběl ost ben ešOYských Čechoslováků byla v
tom, že z bezpečného úkrytu žádali po n árod ě, jejž před em
zbavili zbraní, aby s hol~· ma rukama bojoval za válk y pro ti ·
nacistickým gestapákům a dnes proti bolševickým esenbákům a rudým robotům. H ye nismus pak zavedli u nás Ben e~ .
šovi Čechoslováci tím, když s tehdejšími sv} mi bolševickými ·
kamarády štvali v r. 1945 gesta páck)rmi zločin y rozhořčený
český lid, aby místo spravedliv)och procesů s nacistický·rni ·
· provinilci přéd řádnými soud\' -- ly nčoval Němce bez soudu ~
a nakonec je všechny vyhnal z domova . A hle, nyní jeden
z nich zasedá v tajemné masce na soudnou stolici a vynúší
rozsudek nad nešťastným národBrn . Nad česk)· m núrodem.
který b yl od r. 1918 svými bezhlavými předák y vy trvale .
maten a nakonec zlomen tak , že se dnes vůbec v nič em ·
nevyzná a - veden pud em sebedtchovv -- stará sB jen o to,
aby přežil nebezpečnou clo bu a uchoval holou nitrodní pod .
statu. Samozvaný soudce v časopisu " Sklizei'í" běduje , že ·
zkrachoval náš národ! Sám v~ak ani neví, jak má tento mí- .
rod nazvat. Proto mu říkú jedn ou česk ý, podťuh é českoslo ,
venský· a po tl"etí národ Č ec hů a Slovákt''í. A to byl prvo ,
počátek všeho zmatku . Roku 1918 položiti Benešovci do .
hrobu česk)' národ s jeho ~lavnými tisíci1etý·mi dějinami ,
stejně jako národ slovenský s tragičtější; leč neméně cti-.
hodnou historii. Oba národy nahradili novým pojm em ·
" československý národ" . Jen tento "národ" mohl míti anonymní pisatel na mvsli, mluví,li o jeho nehonosných d ěji
nách . Maskovaný soudce n emá pravdu, tvrdí-li. že národ ·
n etušil ,jakou měl pHiežitost za Mnichova. Pravdou je pra- _
vý opak! česk} národ chtěl bojovat, ale bylo mu .v tom
zabráněno zbabělou kapitulací zrádce B-eneše ! Tento samo- .
zva nec a všichni, kdo s ním spolupracovali za války v Lon- _
československého
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dýně a po válce v Praze, zavinili vše, co se stalo p ozděj i !
Oni to také byli, kdo khvě ud ávali za války nás, kt-eří jsme
měli jasno i ve věci Benešovv smlouvv se Stalinem.
český národní v)•bor v Lond)mě poslal domů hned po
válce .,Poselství", k ter)•m byl · čes k. ý národ podrobně informován o tom, co mu hrozí. Jak odpověděli Benešovci spolu
s bolševiky na toto Poselství? Usnesli se požádat britskou
vládu o vydáni činovníků českého národního výboru a d oma krutě proná ledovali každého, u něhož bylo nalezeno
toto Po elství. Po únoru 1948 však se Benešovci. kteří měli
v cizině vlastní finanční prostředky. znovu svémocně prohlásili za výhradní zástupce cksilu a počali s obvyklou politickou rutinou v novinách i rozhlase! Teď konečně si
jeden z nich uvědomil, že celá jejich rutina zkrach oval a!
Jenže vinu za tento krach svaluje na celý národ. - Pravda
je, že doma byli poutáni režimem hned, jak začali v Budapešti střílet. Už dříve byli doma varováni rozsudkem nad
květnovými studentskými manifestanty.
Bolševici vědí, co by jim hrozilo. kdyby ztratili český
bastion. Aby se český národ vzdor tomu dal do strašného
zápasu s bolševismem, musely by býti splněny podmínky,
j-ež jediné jsou s to vzbudit revoluční oheň. Hlavní podmínkou však je, že národ musí býti prodchnut nějakou
novou velkou myšlenkou, za niž by každý byl ochoten dát
7ivot. Za takovou novou myšlenku rozhodně čechové nepovažovali obnovu starého Československa. To se dokázalo nad
slunce jasněji! O jiných ideách zatím národ neví, neboť
jak bol"evici v Praze, tak Benešovci v eksilu se svorně snaží
um lčet my vlenky českého národního výhoru v Londýně.
Dobř·e vědí, _že jejich uskutečnění znamená nový svobodný
státní život českého národa, ale současně i jejich konec.
Proto e holševici naží udrže,_ česk)· národ v poutech a Benešovci raději odsuzují a ponižují národ, z něhož vyšli, než
a by přiznali své chyby i omyly a odešli. český národ si to
' 'Šak vyi-ídí jednou nimi se YŠemi!

Milena Letenská :
V únoru 1957
OBRANA čESKÝCH žEN
I já e musím vypořádat za české ženy a hospodyně
s panem _Catonem z časopisi.l "Sklizeň". Pan Cato útočí
v tomto časopise na domov, že neuspořádal u ná v lis topadu minulého roku revoluci nodle maďarského vzoru .
útočí na muže, na ženy a jen ~a sebe neútočí. Na české .
ženy a zvláště hospodyně Močí proto, že pr)· v té době byly
zaměstnány jen vykupováním cukru a tuki't ze strachu o
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splZlrny. - :Kevím, kde byl pan Ca to za války a jak osvěd 
čil své hrdinství. Já bvla 11::1 počátk u vá lk y v Praze a pak..
mě Gestapáci sebrali, zavi·eli a poslali do koncen tr áku.
Zažila jsem tam hodné! Nejvíce však na mne působilo zo-ufalství žen a babiček z L idit:. Museli b\·ste tam v Ravensbrlicku žít mezi nimi celá ta lé ta, abyste pochop ili tu stra'inou tragedii prostých n ašich žen, které byly n ajednou vytrženy od svých rodin, chalup a políček . Jako svě dek jejich
života v koncen tr:1 ční m tábofe musím l-í ci, že bolest těcht o
ž·en a matek byla n es mírná a prúh ě hem let ještě se zvětšo
vala. A to tehd y lidické ženy ani nevěděl y, že jejich muži
a synové už d {tvno nežijí! Snadno pochopíte, že ty to žen y
nesmýšlely o hitlerovském r ežimu pr ávě pí-íznivě . Nemenší
hněv však projevovaly oproti všem , kdo nacistům zavdali
phčinu k tomuto 1ádění. Mnohokráte jsem slyšela n a vlastní
uši , jak nadávaly Dr. Benešovi a jeho samozvaný·m min i .
strům v Londýn ě, za to, že poslali do Lidic p arašutis ty
s radiovou stanicí, která zavinila jejich neštěstí.
Za dlouhých zimních večeri'r v temnotě táborového
baráku i za předepsaného pletení šediv\,ch dlouh ých punčoch jsem se snažila uvésti myšlenky těchto žen n a jiné ·
koleje. Vypravovala jsem jim po celé hodiny a mluvil a js·em
s nimi často o jejich minulém životě. Z.í skala jsem jejich
naprostou důvěru a mohu hci, že znám jejich smýšlen í
dopodrobna. Nejvíce mi utkvěly v paměti dvě otázky,
kterými se některé z nich tázaly: Proč pan Beneš a jeho
ministři nebojoval i u nás v Lidicích už roku 1938? Proč se
rozhodli teprve v květnu 194~ pro boj v této malé vesnici ?
Nevěděla jsem tehdy, co vím dnes a proto se musím pn znat, že tyto otázky mě uvedly do rozpakú. Snažila jsem se·
odpovědět, jak nejlépe jsem dovedla, ale 'jistě jsem jim
n epodala vysvětlení, které ode mne očekávaly. Teprve od
té doby jsem začala důkladn i'ji př e mýšlet o politi ce. Mimo
jiné jsem v Ravensbrlicku též viděla , jak komunisth , kterým
se vedlo v tábol-e nejlépe, ohrnují nosy n ad prostými ženami z Lidic. Neuniklo m é pozornosti ani to, s jakým
opovržením se tyto komunistky vyjadi-ovaly o Benešovi a
jeho londýnské vUdě a jak se n etajily pťesvědčením, že
budoucnost náleží jim a že teprve uvidime, jak Beneš a
.všichni jeho ministř•i budou smeteni! ( ;í m více se blížil konec války, tím komunistky se stávaly bojovnějšími.
Hned po vá.lce jsem viděla , že komunistk y n emluvily
do větru. Doma ve vlasti se komunisté skutečně ujali vedení.
Poznala jsem velmi brzo, že Beneš i jeho ministh z Lond)·n a
JSOu pouhými VYkonavateli komunistických rozkazú. K m éll

;mu uzasu komunistická strana najerlnou obrátila ve věci
lidických žen. Komunisté je začali oslavovat, okázale se o
:ně starali a ,udělali z n ich za několik dnů vzor českých děl
n ických žen. Pl\Ha jsem ovšem li oick ~·n1 ženám, že po tolika
stras tech se na <1ě k one čně usmálo š těstí. Věděla jsem však,
'že to je všechno jen laci nv pro pagační trumf v rukou komunistických pro pagan distů. Za nedlouho jsem se od našich vojáků , ktel-í sloužili za válk y v AngLii, dozvěděla prav·OU o Lidicích . Tato malá z-emědělsk á obec u Kladna, kam
několik její obyvatel docházelo na práci do uhelných dolů
·a hutí, byla umyslně vybrána eksiln[ Benešovou vládou v
Londýně z toho dt!Vodu , aby mohlo býti poukazováno na
·utrpení lidíckvch -horníkl1 a tím získán a pozornost britské
široké vefejnosťi. Beneš a jeho přátelé počítali hlavně s
mocnou britskou bornickou odborovou organisací, která
měla
milion ové fondy. Benešovi. propagandisté využili
utrpení lidického obyvatelstva dokonal e a upevnili BeneŠo\'u pos1o nejen politicky, n\,brž i finančně. Jak je vidět,
' ')'užili lidickýéh žen n e jdl-íve Benešovci a potom komunisté. - .Od té doby použili vládnoucí samozvanci v Praze
lidického trumfu j iž ně kolikráte! Za m a ďarského boje za
svobodu kombinoval pražsk)· režim vojenská a policejní
opatl-ení s psychologick~'m tlakem na český lid a zvláště jeho
ženy. Vládní propaganda poukazovala na osud lidickýc!l.
žen , které byly cizinou uvrženy clo ne š těstí a p ak ponechi?Y
na p ospas osudu. Bylo zd liraz ňo vá no , že jim v rozhodujících
·okamžicích nikdo n epomohl1
P an Cato kl'ívdi ve svém článku českému národu vůbec,
ale jeho ženám ukři vdil j eště více! J eho v)•tky našim hospo·dyním, že vykupova ly cukr a tuky, kt·eré pražská vláda hodila n a trh právě v této době, svě dčí o tom, že pan Cato
11em á ani poně tí , jak tě žce ~e žilo našemu lidu ve měst ech
za války a dnes zno va za komunistického režimu. Naše hos·po d y ně se musí st<~ra t o nákup potravin tehdy, kd yž si je
mohou n akoupit. To n ení strach o spižírny, ale to je starost st::ttisíců u souženýcb . manželek a m at-ek o výživu rodin.
·Pa n Cato se česk)' m hospod yním a matká m za tuto starostlivost odměnil cynic1zým výsměch e m a tvrzením, že národ se
změnil v počtál-e 1 Jemu to ovšem n evadí: Zítra na to zase
zapomene a bude pro změnu zase deklam ova t o hrdinosti
čes k ých žen. Z iebo útolzu v časopisu " Sklizeň" je vidět, že
·n ezná duše a obětavosti českých žen! J estliže prok ázal 'takoYou neznalost, ať raďěji m1číi N em á práva h ázet i blátem na
čes ké matky a ·hospodyně před celým světem!
1"2

_Bohuslav k f. Kervitzer:
Tl únoru 1957
KOUZLA RUDÉ PROPAGANDY
Pražský komunistick)' rozhlas a tisk pl-e tékal v posled-ních týdn ech nadš<:! ním nad velkolepou prý manifestací
ces koslov ens ko.-sovětského přátelství za nedávné návštěvy
, československé delegace v Moskvě. Lísavě, podlézavě vůči
Rudým diktátorům v Moskvě a vítťzně vůči vlastnímu li. du - tak zněly fanfary obvyklé bolševické propagandy. Doma ve vlasti jste se museli spokojit jen s jednotvárnými referáty komunistických Škr aba lů, jež jsou vš-echny na jedno
kopy to. Po sluchačům a čtenářům se v nich podává obraz
pouze o vedlejších v ěcec h, jako na příklad, že v moskevském carském paláci byl uspoi'ádán Rudými cary velkolepý
banket na počest n ašich pro l e tářů anebo jak z loží Velkého
-moskevského divadla se bolš-evická elita dívala na slavnostní
pl-edstavení opery Carmen. V referá tech nechybělo však
zjiště ní , že zástupci československé delegace p oložili okázale
věnec n a rakev Jos-efa Stalina, aby tak pfed celým světe m
· dokázali, že byli, jsou a zustanou Stalinovi věrni.
O tom, co bylo na p ofadu moskevských jednání se ovšem naše vel-ejnost mnoho nedozvěděla, tím m é n ě p ak o tom,
co tam bylo usneseno. Nikoho zajisté nepř·ekvapí, užívají-li
těch to taj ných, spikleneckých metod bolševici. Na to si už
svět zvykl a nic jiného od nich ne očekává. Pi-ekvapilo však,
že- se této pouti d o Rud é Moskvy z ú čast nili také lidé, kt e ři
tvrdí, že n ejsou komunisty. zastupuj íce ve vládě Národní
Fronty prý jiné strany. Pan ministr Plojhar, ekskomuniko vaný katolick)• kněz, tvrdí o so bě, že je pfedsedou katolické
strany lidové. Pan ministr profesor š lechta zase tvrdí, že je
pi'·edsed ou stran y n á rodně-socialistické. Po tom , co provedli
tito dva lidé n a moskevské p outi, je každém u jasno, že to
jsou ještě horší zddci a spiklenci, n ež samotní bolševici. Ti
si vedou tak , jak jim káže jei ich program a zvykl osti. Ploj-har a šlechta jsou pouze odporní pl-íživníci.
Nemohu p o dr obně r ozbírat sl avnostní l-eči a projevy
účast n íků zájezdu d o Moskvy, pl-ece však si musím všimn o ut
projevu Antonína Zápotockého, k terý se domnívá, že ie odhorníkem v národním hospod ářs tví. Zápotocký uvedl , že dovoz surovin ze Sovětského sva zu vzrostl n posledních osm
· let téměl- čtyfia půlkrát a v roce 1956 dosáhl více než tbcet
procent celkového českoslovemkého d ovozu surov in _ Po roce
1950 d oda l prý Sov ětský svaz Československu z celk ovéh o do'' ezeného množství železn é rudv 74 %, mědi téměř 70 °{, . nik-lu bezmála 90 %. hliníku 70 ~~ a r oov 81 %. Zápotocký pro-hlásil, že nemal)· význ am má také d ovoz potravin ze Sovět-
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ského svazu, kter ý vyd atn ě přisp1vá k d obrém u záso bov ání
našeh o lid u. O bilí, sádla, masa i másla dovezlo se pr) mn o- h o . Stej ně tak chlebového a krmné ho o b ilí, jehož do voz se
rov n á více n ež polovin č obilí, vvkoupen éh o v téže době ·
doma . P otom se zabýval Zápotocký vývoze m od n ás do Sovetského svazu a pravil, že rozsáhl ý v)'voz stroj ů a zaNzení
průmysl ov ý ch závodů pod sta tně přisp ívá k s ta bilit ě n aší stro- jírenské výr oby. Vývoz tohoto r ázu do S o vě tsk é ho svazu či - ·
n il prý v p osledních dvou letech více n ež ti·e tinu n ašeho
strojírenskéh o vývozu. Krom toh o je obchod se Sověts k)· m
svazem p r ý výhodný i po strá nce ::enové. Dále se zm ínil Zá- .
p otocký o velikých úspěší ch, kterých prý Č esk oslovensko ciosáhlo v oblasti v yužití svých s v ě t ozn :í n ý· c h uranov)·ch r ud.
V krátké dob ě byla těžba uranových rud pr ý r ozvi nut a nJ.
takovo u úroveú, že Čes k oslo v ensko za u jalo n a tom to ús2kn
jedno z pi·edních míst n a s větě. Př i tom pr)' Če s k os l o v e n s k o ·
vyváží svou ur anovou r u du d o Sovět s k é ho svazu za obou stra nn ě výh odných p odmíne k. Z ápotock ~- z dů razn il , že jader n á e nergie v rukou Sov ě ts k ého svazu je mocn ou zbraní m íru! P ře dn áš í-li takové c hv a loz p ěvy An tonín Zá p otock)· v
M osk vě, n ení di vu, že týdenní k Zahra ni(;ního ústav u "če sk o 
slovenský s vě t " uv eře jnil č l á n ek , v n ě m ž Karel Šubr t se chl ubí tak to: N aše už d ř í ve vysoce rozvinutá výrob a se zdvo jn <1sobila! Dávn o už padl y pomluvy, že obchoduj eme se Sově t - .
ským svazem za n evýhodné ceny .N vní se spolupráce se Sově tsk ý m svaze m prý ještě d ále roz š íří, a by tak bylo možn o
rozvíj e t a zrYchlova t tempo naší vvstav by.
T ohle tedy tvrdí komunisté . Pravd a je p on ě kud jin ú!
Ukážu to n a přípa d u ura nové rudy. Po válce se S ově t y n eo hlížely na českosl ove nskou teorii o kon tinuitě územ í p i"ed~
v álečn ého éeskoslovcnska. Za bavil y pro stě v Jác h y mově uranové doly. Ben eš a jeho vl áda to o b čanst vu za mlčel a , s te j n ě
jako to zaml čel a i celém u svú u. Zatím co dlo uhé n á kladn í
vlaky odvážely ura novou r udu z (:ech d o Ru ska. kde ji zpP covávali n a a tomovou b ombu, uji š ťova l Dr. Ben eš a ]:111·
Masaryk sv ětovou ve1-e jnost, že J ách ymovská r ud a slo uží jen
mírovým účelům . Sově t y nahn aly d o J ácii ym ova n ejd říve
ně m eck é zaj atce, kteří bvli pozdě ji n ahraže ni n ašiil1i tres tan ci a p olitick ými vě zni . Za d eset l et ta m zah ynul y tisíce lidí.
N a počátku byly J ách ym ovské dol y spravová ny vý lu č ně Sově t y, pozd ě ii se stalv stá tním p odnikem s česko s l ove nskou
firmou . B yli tam d osazeni do m ácí poh 3 n ě či pracujících, ale
technickou správu a Nzení celého p od n iku zústalo v r ukou
Sovětů . J áchnn ovské dol y jsou více n ež deset le t st rašl i vě
drancovány Sov ět št í inženýr-i zvýšil i pů vo di1í těž bu uran ové·
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ruďy

ve vyši t1·i set tun na dnešních dvanáct tisíc tun. Souvšak hkdají v Čechách novou uranovou rudu. Velké
a jedinečn é boh a tsví české země bylo prostě zašantročeno
za žebrácký groš! Rudí tyrani, kterým jiní otroci vyrábějí
\· Rusku z naší rudy a tomové bomby, mohou dnes těmito
bom bami hrozit celému světu . To je ta služba míru, o níž
mluví pan Zťtpoto c k ý.
*
*
*
Pokud jde o jiné vývozní a dovozní statis tiky, o kterých
se zmínil Zápotocký, doporučuji Vám, abyste se pon ěkud
n mysleli a srovnali je se slovy Karla Štěrby, který praví, že
naše výroba se zdvojnásobila. Za první československé republiky jsme prům ěrem dosáhli značně aktivní bilance našeh o zahraničního obchodu. Jest-liž e se tedy · dnes výroba
. opravdu zdvojnásobila, vyváží me-li vyrobené zboží za hranice za velmi výhodné ceny a dovážíme-li naproti tomu suroYiny také za výhodné ceny, p ak musí být bilance našeho
za hraničního obchodu dn es dvojnásobně aktivní! Uvážíme-li
· však, že dnešní počet obyvatelstva československé Republiky
se proti roku 1938 snížil nejméně o th miliony osob, musela
by býti životní úroveú všeho obyvatelstva nejmén ě o sto. dvacetpět procent vyšší n ež za I. československé republik y.
Je-l i tomu tak, nelz.e pochopit, pro?:· .ie tolik stesků na trvalý
nedo·s tatek toho či onoho n Pzhvtného zboží!? Nelze pochopit, proč všichni návštěvníci podl eč ného Českos lo ve nska
potvrzují, že životní standard u nás se podst atně snížil, kromě ovšem bolševických horních d~ seti tisíc a kruhu jejich
pl-íživníklL Vy sami víte n ejlép e, kde Vás bota tl a čí. Proto
posoudíte jistě sami, kdo má pravd u: zda suchá čísla anebo
pražský rudý místodržitf'l Antonín Zápotocký!
ósně

Lev Prchala :

V březnu 1957
SPOJENÉ NARODY
Po první světové válce byla Z<\1ožena Liga národů se
~ídl em v Ž e nevě. Byl to projev naděj e a víry, že Liga pomůže zlepšit poměr y i styky mezi členskými státy a z aručiti
tak světový mír. Kongres Spojených států severoamerických
však n edal tehdy souhlasu k vytvoření této světové org-ani sace, třeba návrh bvl dílem jejich vlastního presidenta Wilson a. Tímto stanoviskem byla Lig·a · n árodú zbavena od počátku velké morální a politické podpory, kterou by jí zcela
určitě b yl::t každým rokem rostoncí moc a význam Spojen)'ch s tátů. Důsledkv se dosta\rily i<1h y! Jeden členský stá t
za druhým podnikal postupn{ válečn é, n ebo tak zvané poli. rejní akce proti jiný·m člensk)' m státťun a nedbal výstrah a
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sankd, které proti němu usnesla Liga národú v :Zenevě. V ·
druhém desetiletí svého trvání byla Liga mirodú mrt\ a - ·
dříve než vypukla nová velká válka.
*
*
*
Z druhé světové války se zrodila nová světová organisace, nazvaná United Nations - Spojené národy. I tuto no- .
vou organisaci tvoh členské státy, nikoli snad národy v
ethnickém slova smyslu. činnost org·anisace Spojených ná- .
rodů , jež sídlí v New Yorku, se po válce rozrostla do netušených rozměn'L Za minulých deset let zasáhly Spojené národy několikrát úspěšně do mezinárodních krísí a pomohl y
zachovat světový mír přes to, že jejich činnost je silně brzd ě- .
na právem veta velmocí. Tohoto zařízení ve stanovách Spojen)ch národů již mnohokrát použil. či lépe :1-ečeno zneužil .
Sovětský svaz a jen jeho nepřítomnost v organisaci Spo- ·
jených národů po jistou dobn umožnila vojenský zákrok na
Koreji, když bolševici ze Severní Koreje, podporovaní ko- .
munistickou Čínou, napadli Jižní Koreu. Pí·ed největší úkoť
byla však organisace Spojených národů postave na lot'ískéh o
roku na podzim. Israelský stá t ,na jehož hranicích docháze- lo neustále k pohraničním srážkám mezi _jeho hraničáři a
vojáky, po případě partyzány sousedních arabských stittt'L
napadl Egypt a obsadil značnou část jeho území. Situace se
ještě př·iostřila, když Anglie a Francie. na svou pěst zahájílv
policejně-vojenskou akci. Chlěly tak poďre svého t\Tze ní
mezinárodně zabezpečit svobodnou plavbu lodí Suezsk)m
průplavem, k němuž se blížila israelská armáda. Z toho ·
vznikla těžká mezinárodní krise, do níž neprodleně zasáhh
organisace Spojených národů. Není třeba se zmiňovat o pod- .
robnostech, poněvadž vše, co následovalo, je jistě v živé pamětí. Nemělo by dnes smyslu posuzovat to, co se stalo, neb o ·
dokonce odsuzovat toho či onoho. Teprve po jistém časo
vém odstupu a spravedlivém přezkoumání všech d::tt a udá lostí bude možno odpovědět s konečnou platností na ot{tzku .
.kdo tuto světovou .krisi zavinil. Jisto však je, že shromáždění ·
Spojených n;írodt'í zaujalo jednoznačné stanovisko a to ne~
bývalou většinou hlasú členských státt"1. Podle tohoto usnesení měla všechna cizí vojska co nejdříve vyklidit Egyptská
území, obsazená za této akce. Spojené národy vsunuly pak
mezi egyptské jednotky a okupační armády nově zorganisované mezinárodní vojsko Spojených národů. Nejvyšší svě- .
tová organisace tím poprvé demonstrovala vlastní brannou ·
mocí pro záchovu světového míru!
Velká Britanie a Francie se neprodleně a plně podř•ídil y
usnesení valného shromážděni Spojen)ch . národi't. Stát Is- ·
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větší část Si na j~kého poloostrova, ale
nevydal Eg·yptu, ani vojsku Spojen}·ch národů úseku Gaza
a pobl-eží Sinajského poloostrova podél akabské zátoky. Své
stanovisko odůvodnil Israel vážn}mi obavami z nových
egyptských nájezdů proti svému pohraničnímu území, jakož
i zkušeností, že Egypt bv mohl z východního pobl-eží Sinajského polostrova opět znemožňo\•at svobodnou plavbu lodím, plujícím do israelského přístavu v Akabském zálivu,
jak to soustavně činil do nedávna. Organisace Spojených
národů však trvala na svém usnesení! Tlak sekretariátu _
S pojených národů na israelského ministerského pl-edsedu Ben
Guriona se stále zvyšoval, al~ neměl valných výsledků. V
kritickém okamžiku však zasáhl president Spoj€ných států
severoamerických. generál Eiscnhover, jenž doporučil Israelu naléhavě ,aby odvolal neprodleně sv{t vojska z egyptského
území. Doporučil pi-i tom Israelu, aby -·- jak pravil doslovně - "spoléhal na pHtele spravedlnosti, ktel-í jsou rozhodnuti postarat S€ o stav, kter:.í bv odpovídal zásadám spravedlnosti a mezinárodního práva." President Éisenhover
jistě nenáleží mezi nepl-átele lsraelského státu, ale na druhé
straně zná plně důležitost arabsk)ch st;ítťt na Blízském východě a jejich výmarn v boku bolševického imperia, který
\lemůže uniknout pozornosti žádného voJáka. Proto se Eisenhower tolik snaží, aby dodal v;íhy org·anisaci Spojených národů! Proto se tak namáhá, aby zjednal platnost usnes€nÍ
jejího valného shrom<íždění za současného zabezpečení israelské hranice a zajišt~ní svobodné plavb-y - lodí, plujících
pod israelskou vlajkou "!nebo do israelskfch· př·ístavů!
T) kol. kterÝ si president Eisenhower vytkl., zajisté není
leh~- · . Musí jistě si býti vědom vlivu přátel Israele ve všech
záp;::dních velmocích zejména Vf' Francii. Musí bráti ohled
na oodobné proudy v obou rozhodujících politických stranách ve Sooien~· ch státech severoamcrick)·ch. Musí vědět! že
z těchto kruhů se namítá. že pl'·ípadné použití mezinárodních sankcí proti Israelu bv bylo v pHkrém rozporu s docela iiným postupem organisace Spoj€nÝch národů vůči Sovětskému svazu. který rovněž neuposlechl usnesení téže org·anisace , .e věci Maďarska. Musí vědět, že se v
nejširších kruzích světového vei-ejného mínění bude poukazovat na to, že se na malý Isra€lskÝ stát jde s neobvčejnou
pl-ísností, zatím co se postupuje nejvýš blahovolně vůči Sovětské velmoci. Naproti tomu však musí mí.t:i oresident pl-eci
očima osud nebožky Lig·y národů a musí · vědět , že se mu<í
někde ?.ačít s vynu~ováním poslušnosti! Eisenhower je si vf:>dom, že i v mezinárodních stycích se konečně musí prosadit

nel však vyklidil jen
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jinak dávno obecně uznaná zásada. 'í.e nikdo nesmí brát
pravedlnost do svých rukou, ani proti tomu, kdo jedn á protizáko nn ě anebo zl oči nně, p o n ěva dž od toho jso u v civili .
ované spo l ečnost i policie a soudy! A kon<"čně musí spoléhat
na výchovný význam prosazení takoYého usnesení valného
hromáždění Spojených národů! Krom toho, jako každ ý voják i reáln ý politik, musí věd ět, že m ůže prosadit jen to,
.na co stačí síla.
Kdežto Lig<< národů nestačil a ani na I talii, dnešní orga nisace SpojenÝch n árodi'1 se může vykázat již lepším úsp ě
-chem! Budou-li Spojené národy posílen y tak, že se stanou
větovou autoritou, pak si budou moci dupnout i na světo
\'O U mocnost, kter é je dnes usnesení Spojených n árodů jen
.na posměch ! Takové jsou výhledy a naděje do budou cnosti
organisace Spojen)·ch národů. Proto všichni přátel é míru a
mezinárodní spravedlnosti uví tali projev presidenta Eisenhowera ze dne 21. února 1957, v němž pravil: "Spojené ná:rod y n esmí selhat! - Smí býti dovoleno státu, jenž napadne
.a obsadí cizí území za j asného _nesouhlasu Spojených národů, ještě kl ás ti podmínky, za nichž by byl ochoten ustoupit?Ani kdyby byl Egypt v minulosti porušil dohodu o pH•něl-í v . Palestině a mezinárodní právo, nebylo by to žádnou
·c mluvou vojenské invase Israele do Egvpta." Na adresu těch,
kdo poukazují na Rusko, pronesl Ei en hower tato v),znamná
lova : ,.Spojené táty a jiné svobodné národy odhalují všenti
prostl-edky, ktť'ré mají po ruce, zl oči nnost sovětské h o postupu v Maďarsku!"
R ozhorlen á slova presidenta nejmocnějšího státu na
světě znějí jako z úst . tarozákonního proroka. Eisenhower
je voják, kter ý se osvědčil ta dvou světových vál·ek. Jistě
uezná strachu , ale snad právě proto se za každou cenu hledí
vyh nout nové válce. Za těchto okolností mu nezbývá, n ež
hojovat za spr avedlivý mír všemi pro středky! Pro to si zasluhuje podpory všech bojoYníků za svoboclu, zvl áště z porobených n árodů · za železnou oponou, jež dnes vidí v organisaci Spojených národi'1 hlavní stl-edisko odporu proti tyranii
útočníků a p evnou záruku zítl-ejšího vítězství m yšlenky svobody a demokracie na celém světě.

T'. L. B01·in :
V dubnu 1957
POLSKO NA KŘižOVATCE SVF.TO\NCH DtJ I r
(Referát o studii , kterou uveřejnil v australském časopise
,.N ew Country" V. L. B., pl-ed s2d a českého svazu práce ~
jeden ze zakla datelů lond ýn sVho čNV, k terý žije od
r. 1952 v Australi.i)
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Autor studie otiskuj e úvodem d opis zasla n}· bez censur y
z dnešního Polsk a a ustralské mu příteli. Lí čí se v něm změnr
v Polsku n a pod zim loiíského 1:oku . Polský odesílatel zd úrazňuj e n eobvyklo u skromnost pl·ed stavitele dnešního Polska ministerského p!·ed sedy V ladislava Gomulky a u vádí, že
tam došlo opravdu k velkým poli tickým změnám. L ze to pozorova t zv láště na polském tisku, který píše d ocela otevřeně
a kritick y. P isa tel zdú ra zň uj e, že znú zel teror, že se vol ně
dých á a že ožila svoboda slova . V tom to směru se rozhodně
poměry zlepšily! "Nic se však nezměnil o," pokrač uj e p isatel,
,. n a hmo tné bídě! T aké se nemt''tže z mě ni t, poněvadž polské
hospod ářs tv í b ylo ú pln ě zn_ičeno za minul ých ll let. Hřebí
ky, prkn a a n e bo p ytel cementu se d ostane ke ko upi jen na
če rném trhu za fa ntastické ceny. Je to ovšem kradené zboží !
Vl ád y p o válce s tavěl y bez ohledu na ú žasné n áklad y obrovsk é zbrojovky v Ře šov ě a Měl c í , kde byli s oustředěni od borní dělní c i . Ti všichni vyrá bějí zbroj a ujíd ají náš chléb.
Z Polska se stal vojensk) tá bor ,v něm ž žij e občans tvo z odp adkú a z toho, co se pod aří u krást. Polský ze stá tn ěn ý prúmysl vyrábí málo, ale za vysoké cenv. Té mě!- polovina výrob y je kradena správci, dílovedoucími a dělníky. Zloději ,
to je ten osvoboz-e ný prole tari á t, které m u se dodnes dahlo
nejlépe! Musím však 7d t'JrazniL, že nikdo proti nim ničeho
nemá - naopak: zloději se stali důležitou složkou, protože
dávají do oběhu alespoú čás t nezbytného zboží. Z toho ovšem plyne všrobecná demoralisace n es mírn ých rozměrů. Tak
se vytvohli i noví boh i. či! Vrstva zbohatlíkú se rekrutuje
z VY~ okých stá tní ch ú ředníků , umě lci'1 a hl avn ě ze zlodějú !
Ti všichni byli ovšem spo koj eni s režímem!" Tak končí dopis z Polska.

*

•X·

*

Skalní komunista b v m ohl namítnout, praví autor studie, že jsou to udžlivé výmysl y nějakého polského reakčníh o
f?šistv. Proto konfrontuj e tento dopis z Polsk a s ř e čí premi era Gomnlky . Ten se vrátil po sedmi lé tech , ztrávených
v sovětských žalál-ích do Varšavy ·a promluvil dne 20. ř•íj na
1956 na schúzi Výkonn ého v\·boru polské komunistické
strany takto: " Mluvil jsem k Vám před sedmi rok y, pře
svědčen, že mlu vím naposled y ve svém ž i votě . Od té doby,
kdy jsem Vás vid ěl naposled. b ylo zde spácháno mnoho zla.
Výsledek je strašliv{t s poušt'! Stalin se stal f.'ejv yšším vykladačem Marksismu a socialismu . Vše, co nebylo v souhl as n
se Stalinovou vůlí . bvlo kacíl·stvím ! Bvl to režim, kter\' l á mal charakter, plivai na lidskou dt"ťstojnost a zašlapával
lidskost. Byl to režim podvodt"' a provokací ! Spousta n eYi-
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ných živol-ilo v žalál-ích a spousta jich byla posl ána na smrt.
Byl to režim, kter~ vyráběl strach a demoralisaci !" - V.L.
B. uvádí, že Gomulka odhalil v další č á~ ti projevu podvody
komunistické stran y pokud jde o hospodářství tě mito slovy:
,, Prům ěrný výnos sa m osta tně h ospodal-ídho zemědělce u nás
je 621 zlot)·ch p o hek.taru, výnos kolektivního hospodářství
činí pouze 393 zloté. A to stát napumpoval do kolektivních
statků 1600 milionú zlotých v dlouhodobých půjčkách a
900 milionů v krátkodob)'ch úvěrech. Vzdor těmto obrovským investicím vyrábí kolektiv málo, za to Yšak draho! " Dál e prohl ásil Gomulk a, že pi-es všechnu chloubu o výsledcích , kterých prý bylo d osaženo budováním nov)·ch domů , je v
Polsku průměrně jedna místnost na ?. osoby. Gomulka konstatoval, že stát opatl-il pouze 110 tisíc nových místností na
místě 900 tisíc, kterých je nezbytn ě t!·eba! G omulka odhalil
pravdu také o uhelné těžbě : "Bylo dosaženo sice 15 % -ho
zvýšení, ale jen tak, že h orníci byli donuceni pracovat 7
d nů tý dně, což podrylo jejich 7draví i síly." G omulka skonči l slovy : "J sm e p ovi nni, ríci našemu lidu pravdu! Musíme
mluvit pravdu! Musíme l-íci d ělnictv u , že n el ze zvýšit mzdy,
p rotože n ení d ost a tečná výroba a pro tože n aše hospodářství
j r. na p okr"!j i zkázy!" Tak ml uvil m u ž, jenž se stal vládcem ·
dnešního Polska, konstatuj e V.L.B. a praví, že jen potvrzuje
lí č e ní dopisu z Polska d o Australie ,
*
*
*
V další kapitole studie. nadepsané " Moskevská dohodo", r ozebírá V.L.B. podro bně čl ánk y " Deklarace o vzájemných vztazích mezi Polskem Cl. Sovět k\·m svazem", iež b vla
uv eřejněna v Moskvě dne 19. listopaclu 1956 oo třídenním
jednání premiera Gomulky s m oskevsk) rni vládci , a záv ěrem
ko nstatu je, že ta to D ohod a byla značným Gomulkovým
tls pěchem . Za projev o jednotě mezi ob~nu státy na poli mezi n árod n ě-politi ckém, jenž stál p olský národ zrovna tolik,
jako v téže době uv eřej n ě n é oro ievy sym pa tií Západu vt1či
maďarským povstal cům, dosáhl Gomulka všeho. co si přál.
Pl:edevším moskevského prohlášení o n aprosté rovnocenosti
0bou smluvních států ~ uzn áním ťm~ mní integrity a zárukou
státní svrchova n osti, což vše znamená plnou nezávislost Polsb. ~ výminkou p ovol ení dočasných sovětsk \rch ga.::nison v
Polsku za ořes n ě stanovených podmínek a záruk. Dále do~á hl polský premier toho, že se So větv zavázaly Platit za
zboží, jež bylo jedenáct let vyváženo z Polsk a do ~usk a na
·úvěr a že k oneč n ě se M oskva zav:í.nla neprodlcně owohodit
a reoatriovat všechn v Polákv, 1-tefí hvli za oosledních ll let
odvlečeni do otrockých tábortl v S~včtském svazu. Touto
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_Dohodou -praví V.L.B. - se upevnila vnitropolitická si. tuace Gomulkova. Prvním důsledkem toho bylo velké čistění
\' Polsku. Všichni Stalinovci byli bczvýminečně propuštěni
anebo donuceni k resignaci . Rozpuštěn byl i v}•bor veřejné
bez pečnosti spolu s komunistickou ta jnou policií. Propuštění
však nebyli povraždění - jak tomu bylo vždy dHve-! Byli
potrestáni tím, že se z nich stali znovu proletáh.
Dále zjišťuje V.L.B., že v jiných projevech prohlúsil
, Gomulka, že je nesmyslem tvrdit. že jen komunisté jsou s to
áídit nový, lepší sociúlm i-ád a že z toho důvodu požádal o
spolupráci polské katollky a členy ludové - agrární strany. Konečně , že tento nov)z představitel Polska prohlásil,
že n eproduktivní kolchozy musí být rozpuštěny, phpustil
svobodný soukrom)· obchod, jakož i soukromé podnikatelství zatím v oboru stavebnictví. - Autor studie skončil tuto
. kapitolku slovy: " Není pochvby, že Gomulka je upřímný
a odvážný reformátor komunismu. Nemluví ani o komunismu, zdůrazňuje slovo socialism. Je odhodlán zavésti v Polsk u reformní, demokratick)· socialism. Co však je demokracie
a co je socialism?" - t{tže se V.L.R .
V kapitole, n adepsané " Co je demokracie?", uvádí
· V.L.B. nejprve citát z Gomulkovy řeči ze dne 29. listopadu
l 956, adresované polským protikomunistům a přesvědčeným
demokratům. Gomulka pravil: "Která politická strana se
· kdy odvážila kritisovat své omvly tak, jak jsme učinili my!?
Která z Vašich stra n, páni d em okraté, zkritisovala své chyby,
pokud byla u moci!?" - " A v tom m á pravdu", soudí
V.L.B. dodávaje: "Kdo se odvážil za války kritisovat chyby
Rooseveltovy anebo Churchillovv politiky, Lyl zástupci demokratických . režimů označen za sympatika nacistů a někdy
dokonce i poslán do internačního tábora." V.L.B. dodává,
že ani po válce se v tom směru v mnohých demokratických
státech i stranách mnoho nezměnilo, leda že každý má právo
· kritisovati protivníky svého vůdce. "Pi-es to vše." upozorňuje
V.L.B. " je zn ačný rozdíl mezi stranami demokratickými a
· komunistickými! Kdežto vůdci jsou vždy a všude neomylní,
přece je rozdíl v množ~tví chyb, po pl'-ípadě i zločinů, kterých 'e mohou dopustit. V demokracii je to ohraničeno nej bližšími volbami, zatím co chvby a zločiny komunistických
vů dců nejsou omezen y v ůbec: ládná stra na tudíž nepotře
_hov2.la nikdy tolik odvážnt: kritiky, jako právě strana
komu nistická."
V.L. Borin pokračuje: ,, Gomulka nezahynul v Stalina. vě vězení jen proto, že teror neomylného vůdce Stalina nemohli nakonec snést an i ruští komunističtí předáci.
'21

To vedlo MalenkO\·a v rore 1952 k otevře n é . revoltě a
ro um ožnilo Gom ulkovi, í.e mohl koncem roku 1956 b·i tisovati svou stranu. Není pochYby pokra čuje Y .L. Bo- rin - , že to byla nejdú kl adn ěj ~í a nejuphmněj ší kritik a,
kterou kd y kdo slyšel až po d nešn í den. Leč kritika hrůz a
zl oč inů Stalinského komunismu je pouze polovičatá snaha
po pr avdě . Zastavit se na půl cestě bY zna menalo - nedojí t
nikam! " V.L.B. p odot ~· ká, že Gomulka to cítil a vyj:idřil
své pře · vědče ní těmi to slovy: " Pied n ámi je dlouhá a nesnadná cest:-. M usíme vybudovat socialism podle s\·ých pod - mínek a sv\·mi sihmi'"
Autor studie \·šak se táže: "Co je socialism?" - a odpoYídá takto: "Dva muži byli na počátku oné " dlouhé a ne- snadné cesty", jejíhož konce G omuka n edohlédá . RuskÝ
šlechtic Bakun in a židovský· Prušá k buržoasního pů vod u Marks. Oba kritisO\·ali soukromÝ kap italism minulého století tak důkl a dn ě a uphmně , jako Gomulka skri tisoval St;:Jlinský komunism . T o bdi a ~oštolové socialismu, z nich ž
k ažd ý se n avzájem zu1·in>; potíral. Nebdi ani s to se naná jem d ohodnout o cestách k socialismu . \,Tše, co závěrem dovedli říci , byly docela prázdné fráze. Bakunin prohlásil, že ·
,.Socialism budou svobodná společ enství svobod n ých výrob ců lidských potřeb", což V.L:'B. charakter isuj e jako bezolJsažnou plochost. Marks prohlásil: " Proletariát soustl-ed í
všechny výrobní pros ti·edkv d o rukou stát u - to jest prol etariát u, zorganisovaného ve vládnoucí třídu a zv)•ší
.úhrn výrobních sil co nejrychleji". " K této definici pozn amenává Y. L.B., že ni,kd y nebyla proslov ena hloupější fráze.
zabalená do takového přívalu slov nepravé vědeckosti . .
V.L.B. se táže : " Co znamená výraz proletariát?" - a od po- ddá: "Jsou to lid é, kteH byli soukromým kapitalismem zbaYe ni jakéhokol i osobního vztahu k vý robním pr os třed k tun.
Soukrom ý ka pitalism pa k zn a mená systém , v n ě mž soukrom í
vlas tnici výrobních prostře dkú pečují o udržení svého vlast-.
nictv í a ph tom se je snaží zvětšit, aby rozvinuli všechn y
v)Tob ní možnosti . Proletá1· pracuje, poněvadž musí pracoYat, a b y nezhynul hlady. " Borin se táže: ,.Co je to stát?" - a pokračuje: " Podle Ma rksova učen í " Stát je nástroj em
vlá dnoucí tr-ídy k utlačován í tříd ovládaných" . - Prole ta- ·
r iát tedy vyvlastní všechen kapitál - dovozu je V .L.B. - ·
a soustl-edí výrobní prostředkY v rukou stútu. To zn a men<í.
že p o vítězn é revoluci zm ě ní proletariát yšechno obYvatelstvo ve všech zemí ch Y prole tari át. Všechno vlas tnictví bud e
· sp ol ečné: To znamen á, že vše'rhno bude patrit všem , ale
nikdo nebude vlastni t nic!
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Až do té doby -

praví V.L. Borin -

celé národní hos-

-podář•ství mělo smysl a účel, stejnf: jako tak zvané výrobní
prostředky, rozmnožené zájmem soukromÝch vlastníků ono-

ho majetku - tedy většinou obyvatelstva s velkokapitalisty
na hoře a chalupníky dole. Ti v5.ichni byli soukromými
vlastníky a všichni se snažili - ve vla stním zájmu - vyráběti pokud možno nejvíce. Jakmil e vbk revoluce v ítězného
proletariátu - pokračuje V.L.B. - změnila všechno obyvatelstvo v proletariát, každý ztratil zá jem o výrobu, protože
nikdo na ní neměl osobního zájmu . Tlmto okamžikem poi":ínaje není také tHdních rozdílů, poněvadž eksistuje pouze
jedna tfída - proletariát. Proč tedy beztřídní společe nství
potřebuje stát a koho má nyní tento stát utlačovat!? Není-li
však tl:-eba státu, jak mohou býti všechny výrobní prostřed
ky soustředěny v rukou státu?!" Tak se táže s železnou logikou V.L.B. a odpovídá "Marks cítil tento teoretický n esmysl
a hned se opravil, mluvě o "proletariátu, organisovaném
jako vládnoucí tř·ída"," načež pokračuje v rozboru takto:
"l\hrks se snažil opravit jeden nesmvsl, ale tím jej zdvojnásobil, n eboť - komu by vládl, koho a jak by ovládal proletariát, tvol-ící jednu třídu, to jest všechno obyvatelstvo!?
\iláda každé tl-ídy závisí přece - podle Marksovy teorie na řízení a správě 'v ýrobních prostředkú vládnoucí třídou!
Jak má nyní vítězný proletariát řídit v)Tobu? Kdo bude ří
dit továrny? člověk, zvol en~ dělnictvem? I kdyby takový
člověk věděl, co dělat, nikdy nebude rníti odvahy něco nal"·ídit kterémukoli dělníku, vždyť je to jeden z těch, kdo jej
zvolili a kdo by jej mohli sesadit, kdykoli se jim zlíbí"!
Závěrem konstatuje V.L.B.: "Na neštěstí se tento Marksúv nesmysl stal Korán em socialismu a zvl áště. komunismu!",
a ptá se: " Proč vynáší soukromé hospodářství v Po.Jsku 621
zlotý po hektaru a kolektivní hospodářství pouze 393 zloté?
Odpověd zní: Poněvadž. zájmem soukromého hospodáře je
.docílit pokud možno nejvyš'iího výnos u. Na kolektivním
hospodářství však je st<
ítní správce, kterého nevolí kolchozníci, nýbrž kterého jmenuje stát. Krom ě správce jsou tam
ještě státní úředníci a občas přijede v státním autu komunistický propagandista, aby vyložil kolchozn.íkům, že musí
pi-o svůj stát pracovat více a lépe. Každ)' z kolchozníků si
však myslí: " Proč bych měl pracovat? Pro tyhle státní př·Í
živníky, aby se mohli vozit v autech?" Kolchozník není hlouPÝ a proto pracuje co n1ožná nejméně a jediným. jeho zájmem je ukrá.st nějaký ten pytel brambor, za který by mohl
výměnou dostat kalhotv, ukradené ze státní konfekce. Tak
vypadá. Marksistický in,telektuálnf nesmysl v dnešní hrozné
2.3

skutečnosti -

konstatuje V.L.B. a praví: "Je ovšem, bez."
ůčelné kritisovat Stalinův komunism , aniž by se'' současně"
přiznalo, že Stalinismus byl jen logickým a nevyhq~téÍným
výsledkem Marksismu a Leninismu. Lenin se snafir uvésti
v život Marksovu teorii a založil totalitní státní Kapitalis- .
mus, nejůpadkovější to formu kapitalismu. Staliri udržo\al ,
toto dědictví nejhanebnějším terorem a - nemohl ho ud!.že - ~
ti jinak!"
"Nemá ceny" - končí V.L.B. tuto zžíravqu, ale. spra..,.
yedlivou kritiku komunismu - "mluvit o socialismu bez .
naprosté a dokonalé revise Marksismu. Socialisté věl-i_, že .
bez Marksova Koránu by vůbec nebylo socialismu. Leč prá- .
vě opak je pravdou! volá V.L.B. a dovozuje :. "Marksism,.
se stal největší překážkou na cestě k socialismu; přesněji .
řečeno: Marksism byl až do roku· 1917 jakýmsi P;ismem svatým proletářské víry v socialism a jako takový hrál jistou ..
·ú lohu při osvobozování dělné třídy; po vítězné Leninově :.
proletářské revoluci se však Marksism stal nejreakčnější
doktrínou a současně litmgií, provéÍzející hrůzy totalitního ,
státního kapitalismu , který vznikl z pokusu , o . uvedení ·
.M arksovy teorie v život."
+:·

·k

+:·

V kapitole, nadepsané "Dva světy" , zjišťuje autor studie V.L.B., že v době hospodáfské stagnace n~~kého socia- _
listického potratu učinil soukrom'· kapitalism ve. Spojených ,_
~.tátech severo:unerických obrovsk~· pokrok v tak zvaném
.,Zvýšení úhrnu výrobních sil". Podle Marksova učení měla
tedy většina amerického obyvatelstva zchudnout a státi se ..
proletářskou, neboť Marks pravil: "Průměrná dělnická 
mzda je minimální mzda, to jest takové množství prostředkt"l. :.
k živobytí, jakého je nezbytně tl-eba k záchově holé eksi- _
stence." - "Co však se stalo ve Spojen)·ch státech?~', táže ~e ,
Y.L.B. Konstatuje, že navzdor Marksově doktríně je životní úroveň amerického dělníka nejvvšší na světě a phpomíná,
že je to také docela pJ-jrozené, protože soukromý kapita- _
lismus se musí starat o zvý·kní úrovně všeho obyvatelstva,
poněvadž by jinak nemohl nikdo kupovat stále rostoucí počet vyrobeného zboží. V.L.B. zjišťuje: " Zatím co se životní ·
standard dělnictva na Západě od doby Marksova powrování .
nesmírně zv)•šil, v komunistických státech je životní stan- .
dard obyvatelstva na úrovni ang-lické dělnické třídy za časi't .
Marksových. - Dokonalá mechanisace v)•roby ve Spojených ..
státech nevedla (jak ujišt'oval Marks) · k vzniku proletariátu .
s několika kapitalisty na vrcholku! Věci se vyvinuly - praví Borin - docela jinak! Pronikavá mecbanisace zvýšila ar-
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h1ádu výrobnkh l'-editelů či manažerů. Ovšem amerického
manažéra nelze srovnávat s podnikovým správcem v komunistických státech. Zatím co tento správce je parádním
úi-edníkem komunistického státu, musí americký manažér
vyk;izati zisk, aby se udržel ve své funkci. - "Vyrábět se
íiskem - to je ten popud k rozvoji výrobních sil", praví
V.L.B., podává pi-ehled americké organisace výroby i distribuce a zjišťuje, že "vše je poháněno hmotným zájmem každého ze zúčastněných". V.L.B. mluví o vysoké životní úrovni
amerického dělnictva, jež pracuje z vlastní vůle a z osobního
zájmu, nejen, aby si zajistilo výnosné nměstnání, nýbrž aby
se domohlo nějakého vlastního majetku. " Dělník ve státě
komunistickém naproti tomu" - dovozuje V.L.B. - "ať
dělá, co dělá. nikdy nemůže ničeho vlastnit ve společenství,
ve kterém všechno patH všem. Pl'-ímý dt'ísledek toho všeho
je, že takový dělník nemá vťtbec zájmu n a práci. - Ve
Spojených státech náleží vše soukromým kapitalistům s ob}·ovskými monopoly na vrcholku. Leč právě tento vrcholový
kapitalism ztratil původní povahu -- praví Borin - neboť
i11onopoly jsou akciovými společnosti se z;ivodovou diktat urou manažérů , ·ale jen potud, pokud vykazují zisky akcionál'-·ům, to jest vlastníkům, kteH jen málo kdy spatl'-í továrny, jež vlastní." V.L.B. kon.:í tuto kapitolu slovy: "Zjistíme-li všechny tyto skutečnosti, objeví se nám největší ironie
'dějin, že totiž soukromÝ kapitalism ve Spojených státech
severoamerických je mnohem blíže socialismu, než komunism ruských sovětů."
V závěrečné kapitole studie cituje V.L .Borin nejdříve
_výTok Leninův: "'!\fonopolní kapita.lism je prahem k socialismu" -- a ,poznamenává, že to bylo sice docela správné
_pozorování, jenže pomatené a -o-š álené Marksovou doktrínou .
V.L.B. uvádí, jak Lenin se všemožně snažil, aby se vyhnul
tomuto " prahu k socialismu" a dokamje to pl'-ehledem vývoje kapitalistické výroby od soukromého podniku jednotlivcova k společenskému podnikání velkého množst~í lidí.
Autor studie tvrdí, že tento druh podnikání se stal záro'dečným jádrem nové hospod <ířské a v důsledku toho i
's ociální a politické - form y lidsk é společnosti a zdůrazňu
je, že Marks, ošálený hrůz am i pt;vodní fáze průmyslového
kapitalismu v Anglii, zcela přehlédl to, co sám konstatoval
ve své teorii, že totiž " Nikd y se neobjed nové vyšší výrobní
vztahy, dokud neuzrají v lůně staré společnosti hmotné
podmínky pro _jejich eksistenci _" - V.L.B. konstatuje, že
Marks ~ice zjistil _teoreticky tuto pravdu, ale nikdy si ne·uvědomil, co to znamená v praksi a pokračuje: "Kazdy
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ť1častník na kapitalistickém podnikání se táže, práv ě tak
jako soukromý podnika1el: Jaký bude ml'1j soukromý podíL
na tomto obchodě? Stejn)' hmotný zájem projevuje i každý
dělník. ž ádný komunistický mluvka nemůže ničeho změn i t
na tomto "historickém materialismu" každého dělníka .
Přes všechny projevy komunistických propagandistů včetně Lenina, Chruščova a Gomulky-, kteří se snaží pře- 
svědčit dělníky, že musí pracovat pro svůj _vlastní proletář-
ský stát více a lépe, dělníci si o tom všem myslí: Ani mnl!
nenapadne dělat více, abyste vy z toho měl i prospěch. J e- diné, co mne zajímá, je: Jaký bude můj podíl!?"
To vše vede autora této pozoruhodné studie k novým
výhledům do budoucnosti, jež vyjadřuje těmito slovy: "V tomto směru je i proletariát společenskou vrstvou, která
si hledí své podílové účasti. Soukromý kapitalism našel
formu, jak společensky vlastnit kapitál. Proč tedy by se ne- mohli tovární dělníci stát podílníky na výrobním bohatství,
které spolutvoí,ili!? Nikdo z nich by se sám nemohl stát ma-jitelem továrny, ale skoro každý z nich by mohl býti podílníkem na bohatství, vyrobeném společným Í1silím. To by
poskytlo všem soukrom~' zájem na výrohč a jejích m:mažér
by se mohl stát jejich výrobním diktátorem, ne proto, že
byl jmenován státní správou; nýbrž proto, že řídí podnik
v jejich vlastním zájmu." V.L.B. prohlašuje: " Proměni t
všechno obyvatelstvo v prole[ariát není cestou k socialismu !
Takovou cestou může být jen odstranění proletariátu jako
společenské třídy. Toho se však nedosáhne, zbaví-li se všechen lid soukromého vlastnictví, n)'brž jen tím. že se z
každého stane podílník na společném bohatství. To je ovšem
pravý opak toho, co navrhuje Marksovo učení!" - konsta tuje V.L.B. a pokračuje - ,_,Toto společenství svobodných
výrobců, o kterém snil Bakunin, aniž by byl s to l-íci, co ·
to znamená, by mohlo býti pouze společenství, organiso- vané na zásadách družstevního podílnictví."
Nakonec se autor studie zab)·vá rl'lznými formami"
družstevnictví a končí tímto závěrem: " Marks a Lenin, pocházejíce z pruského, po případě ruského prostředí, vHili
\' ť všemohoucnost státu a domnívali se, že státní moc může
změniti vše. Oba byli na omylu! Státní moc by mohla b)rti
pomocníkem sociální spravedlnosti, nikdy však jí nemůže ·
vytvořit! Má-li slovo socialism vůbec nějaký smysl, pak to
znamená spravedlivé soukromé 1íčastnictví každého pracovníka na výrobním bohatství, které spolutvoří. Není snadné
toho dosáhnout. Cesta k tomu ie dlouhá a nesnadná, jak
řekl Gomulka ve svém proje,·u.- Je to Yšak jediné v)·dw-
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.disko z nepodařených
. učení v Rusku!"

pokusů

o

uskutečnění

Marksova

_Karel Locher:
1" květnu 1957
SPOJENÉ STÁTY EVROPSKÉ
Nedávno vyšel v londýnském obrázkovém časopise
" Picture Post" článek, nazvaný Spojené státy evropské. Při
pomíná se v něm, že právě nyní je nutno vytvořit tuto politickou, hospodářskou, kulturní a strategickou Unii z národů, jež obývají velkou evropskou kolébku západní civilisace.
V článku se zdůrazňuje. že tato Unie by se stala štěstím
všeho obyvatelstva a současně zárukou světového míru. Uvádí
se, že už několikrát byl učiněn pokus o novou organisaci
Evropy, ale že to zůstalo vždy bez výsledku. časopis zdů
razňuje, že snahy konservativního ministerského předsedy
Churchilla, stejně jako počiny zahraničního ministra děl
nické strany Bevina, podobně jako americký Marshalův
plán, evropská uhelná a ocelářská jednota i jiné společné
oiganisace jsou významné milníky na cestě k Evropské
U nii. To ještě časopis se nemohl zmínit o jednotné organisaci západo-evropského společného tržiště, která byla usnesena později! časopis se bohužel nerozepsal o bližších podrobnostech této Unie, ani o jejích obrysech. Omezuje se na
- vytčení zprostředkovatelské úlohy projektovaných Spojených
států evropských mezi Sovětským Ruskem a Spojenými státy
severoamerickými. Ani jedna z těchto světových velmocí by
si prý pak nemohla dovolit zaútočit na druhou velmoc, p~
něvadž bez podpory Spojených stáu1 evropských by si nebyla
jista, že zvítězí. Podle názoru časopisu Picture Post by tohle
-byl největší pHspěvek, který· by mohla Evropa poskytnout
světovému míru.
Třeba souhlasím s tímto návrhem, o kterém jsme my z
· českého národního výboru již před dávnými léty uvažovali
a také o něm referovali veřejnosti , přece nemohu býti spospokojen s povrchností, jež se jeví v tomto novinářském
článku. Problém ie svrchovaně vážný a cesta k uskutečnéní
tohoto velkolepéh.o programu je zavalena takovými balvany
překážek, že uskutečnění Spojených států svropských je hudbou budoucnosti. Nicméně nutno o nich vážně uvažovati!
-Proto snad nebude na škodu, vširrmu li si podrobněji tohoto
pi'edmětu a uvedu-li pfedpoklady, které mohou teprve zaručit realisaci této myšlenky. Z m apkv, uveřejněné v časo
pise Picture Post vychází na jevo, že by tato nová evropská
·organisace měla býti vytvofena ze státi'!, jak dnes eksistují.
Považuji již tento základ za hn.ibou chybu, neboť dnešní
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evropská stá tní organisace spočívá na minulosti se všemi
jejími chybami. Tý·ká se to zvlášt ě org·anisace Střední, Seve- ·
rovýchodní i Jihov}·chodní Evropy, která spočívá na mezinárodních dohodách, po případě mírových smlouvách, kte- ré vykazují značné nedostqtk y. Mnohé z nich se stah· dokon ce podnětem k první i k druhé světové válce! Pokus\· :)
nápravu. jež byly velmocem[ učiněn y v době mezi první a
druhou světovou válkou , nejen že neodstranily závady, kl-iv- ·
dy a omyly, nýbrž namnoze ještě více vše zkomplikO\·aly .
Podle mého skromného názoru nebude a nemůže býti v na- ·
Šl staré Evropě lépe, dokud v ní nebude důsledně uplatněna
především zásada o sebeurčení národů a doh<Ct nebude od- ·
straněn rozdíl mezi národy státními, čili vl:ídnoucími, a
národy ovládanými, či-li menšinov~·mi .To však neznamená , .
že by za každou cenu měl y býti roztrhány vý·vojové celh.
dané př·irozenou zeměpisnou situací a dlouhý·m dějinn)· m
v}·vojern. Tím méně pak to znamená. že bv snad měly b)·ti
podle těchto zásad vytvoi-en y nějaké trpasličí státní jednotky, jež by nevedly k integraci nÝbrž k atomisaci .>::vropv.
Z takového stavu by měli prospěch jen lidé, podobní su- ·
pům, čekajícím d ychtivě na počínající rozklad organismu jen,
aby jím nasytily své krvežíznivé a bezedné chřtán y . Každý·.
komu opravdu záleží na lepších poměrech mezi evropsk)•mi
národy a kdo má upí-ímný zť!_jem o vytvol:·ení Spojených stittů evropsk)•ch, musí pi·edeYším se rozhodnout, že odhod í"
škodlivý egoistický a šovinistický· naciona!ism, který· by bylo
lze lépe nazvati nacismem. To ovšem neznamená, že snad
na něm požaduji, aby se vzdal vlastenectví a ušlechtilého
nacionalismu, jak je na pi-íklad představoval Victor Hugo
mezi Francouzi, Johann vVolfgang Gothe a Friedrich Schiller
mezi Němci a František Palacký mezi L:echv.
Náprava vztahů mezi evropsk)•mi ná rod~· musí b)·t pi·cdevším založena na dobrovolně vytvořen~· ch větších federálních celcích - ať už jen po stránce administrativní , nebo·
státní-, založených svobodn )•m rozhodnu tím všech z úča s t
uěných . Bude-li to jejich pl·án~. mohou se tyto fededlní
celky zase spojit ve větší federace, ne ho konfederace, jež
pak organickým v)•vojem se mohou sloučit ve Spojené stá ty
evropské. Leč dříve než k. tomu bude lze dospět musí všechny národy v Evropě odložit také zv yklosti ,jež bvly pl'-íčinou
tolika neštěstí v minulých dobách . Mám na mYsli pl-edevšírn
podvojnou loyalitu, líčenou věrnos t a neupl-ímnos t vztah tt
mezi národy! Znalcům př-íčin Z<lniku mnohých velmocí není
tajno, že jednou r hlaYních pr-íčin velk)·ch státních katastrof
bylo právě to, že velká část obyva telstva byla sice n a oko k
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svému státu a panovníkovi zcela loyálni, ale současně pošilhávala za hranice vlastního statu -- ať už byly příčiny jakékoli, tak na pi-íklad to, že této části obyvatelstv<J. byly sympatičtější národní, politické, kulturní. hospodářské, sociální
anebo dynastické poměry v jin)-ch státech. Tyto okolnosti
byly mnohdy dány dlouh}m vývojem a nemusel y nijak
vzniknout ze zlých úmyslů. Naopak, mnohdy byly vedeny
důvody vysoce ideálními!
Tato podvojná loyalita a lífená věrnost vedla nakonec
mnohé jednotlivce - a později i celé národy - ke konfliktům ve vlastním svědomí a vyústila často i v zradu na vlastním státě! Jiným úkazem, který musí zmizet v nové Evropě,
chceme-li se dočkati federé\lní orgarúsace a Spojených státu
evropských, je neuphmnost vztahů mezi národy. Nelze prostě stavět na odiv pi·áteisk)' poměr vi':či sousednímu národu
a současně za jeho zádY kouti pikle s jeho nepi"áteli. Nelze
využívat poctivosti a bezelstnosti příslušníků jiného národa ,
po příp. národa jako celku - a současně připravovat jeho
obchvácení tak, abv byl vydán na milost a nemilost závistivým sousedům, nei·ku-li usilovat vůbec o jeho zánik! Tohle
vše musí bezpodmínecně pr·estat! Nové vztahy mezi evropskými národy musí b)'ti založen y na slušném, poctivém , sousedském a pr·átelském poměru, spočívajícím na vzájemné
úctě, snášenlivosti a zásadě, vyj:idi-ené heslem: "Já pán, ty
pán!" Je zcela phrozené, že pl·i tom budou rozhodující úlohu hráti také kulturní, hospcdaJské a socialní poměry. Pokud jde o národy ve Stl-ední Evropě je ·kulturní základna dána poměrně rovnoměrnou civilisačni úrovní všeho jejího
obyvatelstva. Jinak je tomu ovšem, pokud jde o pl-edpoklady
hospodářské a sociální. V tomto směru hraje důležitou úlohu zeměpisná situace, ještě větší roli však hraje dosavadní
hospodáhký a socialní vý-voj. TYto vkchny okolnosti řídí
také zájem sousedů , zvláště velmocí, v Evropě ovšem na
prvním místě zújem dnešní Sovětské velmoci~
Podrobné studium výrob:!Ích čísel dnešních evropsk}'ch
- včetně Turecka - na phklad ukazuje, že ve státech Atlantického paktu bylo v posledním roce vytěženo jen
o necelou pětinu více uhlí nd ve státech Yaršavského pak-.
tu (v četně SSSR) a ve st;itech neutrálníc:h;oceli a elektrického proudu bylo vyrobeno v první skurině st<itl't jen okrouh-:
le o desetinu více, než ve skupině druhé. To jsou zajisté
rozhodující důvody, pro něž SovětskY svaz tak hou.ževnatě
udržuje svou nadvládu v satelitních st ~itech , kterých se
zmocnil pG druhé světové válce. To je také dúvod jeho
států
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snah o zneutralisování Evropy a tím její ovládnu tí bez boje a
bez jakékoli možnosti odporu se strany těch, jichž se to týká.
Takov~· je v několika ry~ech obraz skutečných poměrú
" dnešní Evropě! Není to obra? příliš potčšující, ale dlužno
mu dáti piednost před sny, jim? mnozí podléh ají. J e to také
jediná obrana proti vychytralému kalení vod, ve kterém si.
libují někteř·í bývalí bolševičtí kolaboranti, tak n a příkl ad
pověstn) Dr. Hubert Ripka, který nyní cestuje po světě s'
naprosto. bezcenným a pochybn)·m programem na zneutralisovam Střední Evropy. Jako bvl tento Ripka z osobních
a mbicí dfíve pHmo ve službách moskevské bolševické ~ik
ta tury, tak nyní se snaží zlc:p~it své osobní posice doporu·Čováním fušerského receptu, jehož použití by národy ve
, ti•edni Evropě zaplatily životem. Nelze dosti důrazně va-·
rovat Západ i n aši vefejnost doma před takovými nápady.
Nemocná Evropa potl'e buje k svému uzdravení poctivých,
Yěci znalých a svědom'it)·ch lékaři'l, nikoli mastičkáhl'
:a fu še rů!
Panu Ripkovi pak radím, aby uchoval svou energii pro
jinou činnost. žádný ek sula nt nemůže organisovat svěť
jménem národa, jehož je příslušníkem, poněvadž k tomu n e,
ní oprávněn. Rozhodování o budoucnosti patří jen národnímu celku ve vlasti! Eksul anti mohou se vyslovit jen pro
jisté zásady. po pHpadě vypracovat a doporučit nějaký prog ram. Mohou se i snažit o jeho propagaci v ciúně, jakož i
domů do vlasti. Tak to činí již druhé desítiletí český národní v)•bor v Londýně!

V květnu '1957
DAVID VERSUS GOLTAš!
Před devíti létv, dne 26. května 1948 jsem uprchl z
~hebského kriminálu, kam mne posadili komunisté, kd yž
mne chytili při prvním pokusu o pfekročení hranic do země svobody. Nedivte se mi, že se za mýšlím nad devíti léty,
jež zmizela v nenávratné minulosti. Co chtělo být a co mělo
býti - se nestalo skutkem! Pro mě, jako pro většinu z nás
e ksulantú, znamená eksil vytr7ení z domácí púdy a odtržení
o d pl ánú, jež jsme si připr avovali. Pro všechny , kdo odešli
z vlasti, znamená nezn ámou cestu do budoucnosti. A tak
vs tupuji bra n ou vzpomínek na chebský kriminál do desátého
roku putování v eksilu !
Deset let života odpovídá, podle komunistického po,
čítání, období dvou pě tiletek. Pět iletka, to je ieden z
nešťastn)· ch omylú komunismu ! N<ísleclkv každé pětiletky jak sami dobl-e zn;íte a kolem sebe vidíte - jsou tragické ~
Josef

Nováčeh:
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Jak na poli hospodářském, tak kulturním . Pětiletky vedou:
ke katastrofám, jež ne mohou zarnaskova t ani nejlepší propaganda a potěmkinská vesnice . -- Chová-li matka dítě na
klíně, nepochybně si představu je toto dítě jako dospěléh o·
člověka. Vidí syna vojztkem, výtvarníkem, právníkem, kně 
zem. A to je jistě správné ! Kdyby se však téže Ínatce narO-·
dilo dítě tak veliké jako dospělý muž, nebo kdyby rostl o·
pět let a pak naráz přestalo růst, to by znamenalo jistě katastrofu! Tak tomu je v obchodě, průmyslu, výtvarnictví
a v jiných oborech. Komunisté však by chtěli v každých pěti
letech obrátit svět . Každých pět let se toto budovatelské dílo·
však zase znovu rozpadá. Ale současně se rozkládá pracovní:
schopnost těch, kteří dílo budovali, totiž dělníků !
Tak každý pá~ pětiletky znamená mravní úpadek děl
nictva a nenávist k vlastnímu dílu; tato nenávist roste a vede·
k otupělé resignaci anebo k výbuchůrn zoufalství, jak jsme·
to na příklad viděli v Maďarsku. Zchromená pětiletka voli
po pětiletce nové a tolikrát zklamaný komunistický dělník
je hnán - a podle bolševického katechismu tomu tak musf
býti! - do nové pětiletky prostředkv, obvyklými v komunistických režimech·. násilím, nrozbami, koncentráky a kriminály.
Komunisté zrušili mimo jiné soukromý majetek země
dělců a vytvohli naráz kolchozy. Přervali tak právo jedince·
na soukromý· majetek, proměnil i člověka v bezprávného-·
tvora a celý ten soubor kolchozl! se stal jediným těžkým 't
těžkopádným státně- kapitalistick~· m velkostatkem, na němž
vládnou správcové, poklasní, ~afáí-i. hajní a praktikanti jako
privilegovaní členové komunistické strany. Všechno ostatní - lidé, půda, dobytek, stroje, prostě vše, co tvoh komu-tústický kolchoz - je pouhý materiál k šíleným pokusl!m.
*
*
Píšeme rok 1957. Kdo jen trochu myslí, může si snadnovypočítat, že na našem venkově skončilo údobí tak zvaného
" hladu po půdě" . Kdyby byi býval d<ín komunistickému
rolníku zpočátku podíl půdy, na kterém by mohl hospodařit, byl by sám volal a to dobrovolně a ve svém záj m u
-- po spolup~áci s jin)·mi rolníky. Tak ze vzájemných poměrl! a vztahů samostatně hospodař·ících rodin a společných
výrobních prostředků, . kapitálu a odbytišť, by vznikl útvar ..
na kterém by se dalo žít, dalo pracovat a téžit z půdy co
nejvíce! Nestalo se tak, neboť komunisté nebudují družstevnictví! Komunisté naopak zavraždili družstevnictví a·
ubili je dříve než mohlo dorústi v dospěl}· a plodný útvar.
Zdravou ideu družstevního hospodařeni nahradili hospodář7(-
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skou zrůdou - kolchozem! Tentýž eksperiment opakují komunisté se zoufalou vytrvalostí také v průmyslu, obchodě a
ve výrobě. Všude zanech:tvají ovšem tyto pokusy stejné stopy: polozbol-ená, nepromyšlená díla, zrůdné to· úseky lidského konání. v nichž konec phchází di-íve nežii ovoce, jež
bylo očekáváno. Taková je, myslím, jediná pravidelnost v
komunistickém budovatelském plánu: Pětiletka pád!
Pětiletka zase pád!

*

*

Tak se šine po světě komunismus, strašlivý bolševický.
obr Goliáš, chrlící zmar a neštěstí. Zanechává za sebou jen
mrtvé otisky pětiletek! A pl-ece má tato gigantická obluda ne-.
phtele!! NepHtele malého, drobného- nenápadného. Jeho
jniéno jest MYSLíCí čLOV1'!K. Ano! Myslící člověk.
nezatížený filosofickým zmatkem komunistických doktrín.
Myslící dělník, myslící muž, myslící rolník a myslící žena!
Malí, obyčejní lidé. Lidé, ktdí dovedou srovnávat, kteří dovedou počítat a ktel-í dovedou -- MLčET ! Nepočítejme
proto, kolik milionů je komunistů , ale počítejme, kolik je
l:dí, ktel-í dovedou samostatně myslet.
Vrána k vráně sedá - rovn\• rovného si hledá! Komu ..
nista se sejde s bolševikem, malí, utlače ní lidé, lidé, kteří
dovedou myslet a uvažovat a počita t, ~e sejdou také ... Sdruží
se cluch<::m a myšlenkou v celek i kdyby byli od sebe na
míle vzdáleni! Pak jednou pNjde rozhodný okamžik, kdy
proti obru Goliášovi bude stftt David -- malý, nepatrný,
ale myslící člověk!
Bude stát klidně, odpočít ;Ívaje kroky blížícího se obra,
odhadne jeho bezmeznou pýchu, vystihne zranitelné místo,
vloží s rozvahou kamének do pi'ipraveného praku a zasadí
rozhodnou ránu!

*

*

*

Těmito několika

jednoduchými slovy oslavuji jubileum
svého úniku z komunistického žalál·e. Nechť jsou tato slova
pozdravem a vzpomínkou na Vás na všechn y. Nechť jsou
Vám všem pobídkou, abyste se stali lidmi MYSLíCíMI!
Nechť jsou Vám náčrtkem modelu klíče, kterým bohdá
jednou otevl-eme brány bolševických žal ái'·ť1 i koncentrákít
a najdeme cestu ke svobodě! Zdravím Vás srdečně a přeju
Vám rozvahy, trpělivosti a moudrosti.
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