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Abychom opravdu věrni zůstali...
Tak a nejinak zní odpověď na otázku, kolio
volit a které straně vyslovit svou důvěru. Tak
a nejinak zní odpověď na otázku, co máme dělat
po volbách. Obyčejně věci na pohled složité a
nesnadné jsou v podstatě velmi prosté. Tak tomu
je i s nedělními volbami. V uplynulém týdnu
vyvrcholila předvolební kampaň politických
stran, která do té míry zvířila prach a naházela
písku do očí voličů, že se aspoň na chvíli úplně
ztratily obrysy vlastního politického významu a
dosahu voleb. Narýsujme je proto zhruba znovu.
Nejde nám o agitační úvodník. Ve chvíli, kdy
toto číslo »Obzorů« bude v rukou čtenářů, sotva
se v celé zemi nalezne dospělý občan, který by
už nebyl rozhodnut, jak bude volit. Ostatně jsme
se nikdy nesnažili agitovat, nýbrž mnohem spise
informovat. To proto, že pravda byla obyčejně na
naší straně. Proto jsme nemuseli nic překrucovat, vymýšlet si, zalhávat. Proto také strana,
k jejíž ideologii se hlásíme, vedla svou volební
kampaň bez hysterie, jež se zmocnila všech stran
ostatních, proto také se nesnížila k ostouzečství
a slovnímu siláctví a proto také získala si nových sympatií i členů v předvolebním finiši. Síla
myšlenky, nikoli síla hlasivek politických agitátorů je motivem našeho hnutí. A tato síla nám
dává jistotu, klid, slušnost (i k politickým odpůrcům) a zachovává nás při zdravém rozumu
i tehdy, kdy všechny ostatní strany, jejichž program je stroze doktrinální, (takže jej účinně vyvrací životní zkušenost i praxe), zmatený nebo
prostě bezcílný, musí se volky nevolky uchýlit
k demagogii, pomlouvačství, lži.
Abychom opravdu věrni zůstali... Čemu ? Odpověď je stejně prostá, jako je neotřesitelná ve
své pravdivosti: věrni odkazu svých dějin, věrni
tradici velkých myšlenek a ideálů naší společné
civilisace helénsko-křesťanské, věrni sami sobě.
Stručně bychom mohli říci: věrni odkazu T. G.
Masaryka, poněvadž jeho učení splňuje všechny
tři předpoklady naší věrnosti k Bohu, lidem i národu. A nezapomeňme, že slib věrnosti, který president Beneš dal za celý národ, za Čechy i Slováky, n á s d o s u d z a v a z u j e .
Postačí zamyslet se na chvilku nad tisíciletým
vývojem našich dějin; uvědomit si, že přes všechnu nepřízeň osudu, přes všechny strašlivé
zkoušky a nesčíslná nebezpečí, udrželi jsme se
a překon3.1i jako národ, jako svobodné a svéprávné společenství lidí, které pojí jazyk, kultura,
tradice, ethos. Čím jsme se udrželi nad vodou
přes tolikerá protivenství? Čím jiným, než v ě r -
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n o s t í i d e á 1 ů m, vznešeným myšlenkám svobody lidské i národní, pravdy, spravedlnosti pro
všechny, viry, lidkosti? Čím jiným, než rozhodným odporem ke všem těm kacířským ideologiím
násilí, zla, lidského i národního útisku, nerovnosti, mravní lhostejnosti, lži? Krátce, byli jsme
v průběhu svých dějin takřka vždy na straně
práva proti zvůli, svobody proti totalismu, velkých ideálů proti krátkodeehým heslům — šli
jsme obvykle a těmi, kdož usilovali o osvobození
člověka z pout bídy mravní i hmotné. A kdykoli
jsme a této cesty sešli, zlé byly následky pro
národ. A jenom proto jsme přetrvali jako národ, jenom tak mohl vzniknout náš samostatný
stát. Za své místo ve světě jako svéprávný, svobodný a kulturní národ vděčíme t é t o v ě r u o st i, a ničemu jinému. Ani dnes tomu není jinak.
Buď zůstaneme jako národ a jako stát věrní
těmto ideálům a dotvrdíme své právo na svobodný život, nebo se jim zpronevěříme a ztratíme
nárok na to, zvát se kulturním národem, a ztratíme také svůj samostatný stát, Rozhodnutí
o tom spočívá v našich rukou. Výsledek voleb
bude do jisté míry spolehlivým ukazatelem cesty,
po níž se hodláme ubírat.
Snad se čtenář nyní zeptá, zda tomu opravdu
takto je, zda dilemma není přehnané a neúměrní
ostře vyhraněné. Odpovídáme na to Masarykovou
větou, že státy se udržují těmi ideály, z nichž
vznikly. Náš stát byl vybudován na zásadách
humanitní demokracie a jako takový vydobyl ai
svého místa ve světě a jenom j a k o t a k o v ý
má nárok na svéprávný život v rodině svobodných národů. Chceme-li se zpronevěřit ideálům
humanity, svobody a demokracie, (a to nejsou
prázdná slova, nýbrž přesné pojmy), pak (v nejlepňím případě) jsme skoncovali se svou národní
tradicí a odkazem svých dějin a začínáme zcela
novou éru na zcela jiných cestách, jež vedou ke
zcela jiným cílům, než jaké jsme dosud pokládali
za metu svého usilování národního a státního.
*

Je takové nebezpečí, zeptá se čtenář, které by
nás na takovéto cesty svedlo? Jsou u nás politické vlivy, síly, strany, které by usilovaly o takovýto zlom v naší národní tradici? Odpovídáme na
to opět stručně prostým konstatováním jediné
skutečnosti: v centru. Prahy je dům, v němž bezpečnostní orgány republiky vyslýchají lidi politicky podezřelé. Je bezpečně zjištěno, že mnozí
z výslýehaných jsou tarn týráni způsobem, který
si nikterak nezadá s meth ódami gestapa. Sna/l to
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někdo pokládá za věc nedůležitou, za maličkost bez
politického významu. M y vsak říkáme jasně a otevřeně, že republika Masarykova a Benešova nebude se brzo smět hlásit k těmto jménům, dovolí-li, aby se g e s t a p i h rn u s š í ř i l v z e m i
d o k o n c e z m o c i ú ř e d n í ! Márne u nás
politickou stranu, komunistickou stranu Československa, která používá bezohledné každého prostředku, aby dosáhla svého cíle. Dejme tedy těmto
lidem moc ve státě a octneme se v mžiku v přímém rozporu s naší tradici ethiekou, politickou
i kulturní. Dějiny posoudí význam takového kroku. Od roku 1938, vinou extrémistů na levici i na
pravici a vinou bezpáteřných a ideologicky se potácejících liberálu, ocitli jsme se už několikrát
na nesprávné a nebezpečné cestě. A to nebezpečí
dosud trvá. Ztratili jsme dost na úctě k sobě; ve
světě žijeme dosud jako národ a jako stát z odkazu Masarykova: ale i tento velký úvěr se pomalu vyčerpává.
Takové tedy jsou ty hlavní, nejzákladnější
obrysy politického dosahu a významu nedělních
voleb. Nejde o strany, politické konstelace, lidovou samosprávu, znárodnění či socialisací. Jde
před ovíjím o to, zda věrni zůstaneme nebo zda
zradíme, poněvadž kompromis možný není. Jde
o to, zda opustíme demokracii, svobodu individuální i národní, víru, právo, spravedlnost a
vůbec plný život, důstojný moderního člověka, za
tu mísu ěočovice •— za zmatenou vidinu jakési
sociální rovnosti, jakéhosi blíže neurčeného mechanického ráje, v němž lidé budou jen kolečky
v krutém stroji všemocného státu. Jde o to, zda
opustíme vskutku velké ideály za hesla a doktríny prchavého dneška.

»

Říkajíce toto vše, musíme dodat, že nemáme
obav ani o v ý v o j u nás, ani o v ý v o j ve světě.

V ž d y ť právě zkušenosti z let mezi oběma světovými válkami prokázaly nad slunce jasněji, že
lidstvo se rnúže zachránit jen tehdy, přijme-li za
své staré, ale dnes znovu revoluční ideály křesťanství. Byly tu po celou dobu jak hvězdy na
vysoké noční obloze a svou září ukazovaly správnou cestu. Mnoho, přemnoho lidí však bloudilo a
pochodovalo v bludném kruhu falešných ideologií, doktrín a hesel s hlavou skloněnou k blátu
malosti, nenávisti, sektářství, násilí, šovinismu a
nesčíslných -ismů. Dnes už přemnoho událostí,
mezí nimi i výsledky voleb v jednotlivých evropských zemích (viz článek v tomto čísle) svědčí
o tom, že lidstvo přece jen nalézá správnou cestu. Bude tomu tak i u nás. Jde jen o to, abychom
zbytečně a za strašných ztrát nebloudili příliš
dlouho. Také u nás patří budoucnost politickému
hnutí křesťanskému, křesťanskému solidarismu,
staré a dnes vpravdě r e v o l u č n í křesťanské
ethice, jež je pro všechny bez rozdílů tříd, ras,
národů, jež nás učí, že nad řádem lidským je ještě
vyšší, spravedlivější řád Boží, jež vyslovuje revoluční zásadu, že musíme milovati své bližní a
jež také praví, že dělník je hoden mzdy své. Slovem je v ní všechno, oč usiluje dnes lidstvo, člověk a náš národ. Snad ještě potrvá, než si mnozí
uvědomí tuto skutečnost. Možná, že velké zkoušky a mnohá protivenství jsou dosud před námi.
A přece nemůže vůbec být pochyb o slavném
vítězství. Opravdu velké myšlenky jsou strašlivou zbraní: nedají se zabít, umlčet, zterorisovat,
zastrašit nebo usměrnit. Jsou jako ty hvězdy:
svítí vysoko na obloze pro ty, kdož se dovedou
dívat vzhůru. Pro ty, kdož otrocky hledí jen do
země, neexistují; ti je poznají teprve tehdy, až
u konce své beznadějné a bezcílné pouti pozvednou své oči k nebesům v zoufalé prosbě o pomoc;
je třeba, abychom my vzhlédli k nim dřív, než
budeme u konce svých cest.

C O SE D Ě J E VE

Rozhodující neděle

PřilIS dlouho náš lid mlčel - a proto
«1 víra málokdo troufá pfodvldat, zda
joho lilns, už so v neděli 20. kvfftna
v ,řádných parlamentních volbách ov.vo, pod sedmiletým nánosem totalitní rzi trochu noznskřlpe, 01 zda to
bude hltia uí. opravdově, neustrašené
demokratické budoucnosti, ode. vňt
minulá totality plní* osvobozeně.
Je tomu už přes deset let, co nňň
lid rozhodoval sám o robě, o demokracií a o Bvém státě. Poslední ti1!
volty předmnichovské republiky nebyl
národ příliš tázán na radu. A po
Mnichově mu byla roubíkem ucpána
ů*»ta docela. Sedm let musel národ
mlěct, ala 1 po asvobose.nl r>. května
bylo mu, bohužel, toto mlěeni Pierltngcrovou vládou prodlouženo o dalších 12 měsíců.
Jak za tě to situace odhadnout, jak
opravdu smýšlí národ, jak se opravdu
bud o rozhodovat ? Jak budou hlasovat tv til miliony mladých, kteři ni-
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kdy nevolili? Jak budou hlasovat ti
staří, kteří proéli trýznivým /.klamáním Mnichova, bubnovou palbou
Gocbbelsovy propagandy, namířené
proti všem pollťckým stranám, utrpením Protektorátu a ko očně trpkým zklamáním nud ukázkami zvůle
a bezohlednosti k právnímu řádu po
národní revolucí?
Otyřl politické strany se teď ucházejí o přízeň voličů. Jedni hlasitě,
jiní méně hlasitě - ale přirozeně nakonec všichni dosti hlasitě, protože
zvýšeni hlasu komunistů zvyšuje hlas
národních socialistů - a puk, j.ik jsme
byli svědky, se už zvyšování hlasů
děje lavinovitě.
Ve cli vili, kdy ětenář dostává do
rukou tyto »ObJsoryc, je hlavni předvolební palba ui za námi. Užaslý,
stranicky neorganisovaný volič, kterému byly v těchto dnech vnuceny do
rukou poslední paličské a pobuřující
letáky, hled! často nechápavě na. všechnu tu »¿plavu plakátů, které se

často liší jen barvou a nikoli heslem.
Mne si oči, neboť je napolo osLpen
zvířeným prachem stranického zápolení. je ohlušen hlučnou hádkou všcch
čtyř síran a ptá se - topě se v záplavě papíru a tiskovin - koho vlastně
volit. Těch nestraníků s nichž mnozí se opravdu rozhodují až v poslední
chvíli, je v nRšem národě přea 50r/c.
V anglické knížce Sbohem, p:-me profesore i doporučil profesor Chips svým
žákům, kteří se při hodině latiny zneklidnili, protože v blízkosti školy vybuchla německá puma, aby nikdy neposuzovali význam věcí podle hluku,
který způsobují.
Soudný český volič, stranicky neorganizovaný, rovněž nechce posuzovat strany podle hluku, který- zjOsobuji, nebo počtu plakátů a zběsilosti
útoků.
Německý volič se rozhodoval v letech předcházejících rok 1933 podle
aparátu a propagandy strany N S D A P .
Ale český volič je soudný. Uvažuje,
měří zváží - a pak teprve rozhodne.

O B Z O R Y

Ten, kdo měl chuť ic tamti, aby
vidy stavěli proti kandidátovi celého
národa kandidáta československé- sek- četl denně tisk všech tří socialisticČeský volič má na vybranou mezi ce třetí internaclonály.
kých stran, jisté ttíiosl nad í-.áplatřemi socialistickými stranami, tvovami Aptny, pomluv, nesmyslných
řícími tak zv. socialistický blok, * Pro stranu lidovou
rokrlmliuftot události 1 a doby před
mezi jedinou stranou nesociolistlckou
Proti
retušování
socialistického první světovou válkou, v nichž ao po- čs. stranou lidovou. Ten volič, který programu, jehož so tři socialistické llfcleflců strany smažily vaájomně so
«ouhlasí s tím, aby společnost byla strany dopouštějí, aniž třikrát za- s-toplť.«, Jak by sl asi představovaly
organisována
na
materialistických, kokrhají, postaví sl volič věrný, před >m\shiis.ný$ volební boj - když takto
základech, aby náš stát byl státem volbami neměněný program ¿s. stra- provádějí onen ^slušný*, v 'četných
socialistickým, kde by všechny výrob- ny lidové. Když so hájila myšlenka ujednáních podepsaný!- Komunisté ao
ní prostředky byly nakonec zespole- státu národnostního, strana lidová považuj! mihlo za jediné vlastence,
čenštěny, ten, který v hmotě vidí zá- hájila myšlenku státu národního. jací tu dosud nebyli, oni jediní bojuji
klad všeho a v duchu jen odlesk nebo
Když jiní mluvili o diktatuře prolo- za Jednotu národa (neMkajl ovšem,
sublimací hmoty, volí jednu ze tří sotarlátu a třídním boji, .strana lidová í.o komunistickou), jejloh útoky biji
cialistických stran. Ta velká část námluvila
o demokracii, sociálních re- hlava nehlava, alo cIU so stále nnnmroda však, lctcrá není volební kampani
formách
a křesťanské solidaritě všech dánl (o Třešti ovšem mle novédli);
oslepena natolik, aby neviděla pravé
stavů
a
vrstev. Když jiní pořádali sociální demokraté usvědčuji národní
cíle socialistických stran, bude volit
štvan ce proti náboženství, strana li- socialisty z »ihv.oslí a ullůntotvk, obproto čs. stranu lidovou.
vinují ostatní ze zrady .nu Masarykodová opírala své pojetí demokracie o
vi a už so nechtějí »nát 1c svými snaAle to nebude jediná úvaha, která křesťanské zásady a s T. O, Masary- hám o splynut I s komunlrtty; národní
bude na stranicky
neorganisované kem křesťansky zdůrazňovala demo- Boclallsté nechtějí náhle nWoho vědět
voliče působit. T i budou uvažovat ze- kracii a rovnost lidí. Když jiní mlu- o soelnllsael, ačkoliv Jed tě v listopadu
jména o tom, která strana v dob5 vili o kolchozoch a o postátnění živ- JI vítali jako splnňnl svého paclesťullopředvolební svůj program nezmínila ností a obchodů, strana lklovA hájila tého progrtunu, předhánějí ses konma věrně jej hlásá, a která v honbě za soukromé vlastnictví u soukromou nlsty vo vzájemném vyvoláváni semhlesy tento program retušuje a ment. podnikatelskou Iniciativu všude tam, suťmlch afér n sem lam sl něco vyBude-11 miti český volič dobrou pa- lede to nebylo na ňkodu obecnému mysli l na lidovou
prostě, ělovftk
měť, bude srovnávat dnešní hesla jed- zájmu. Vedení strany, Msgro dr. Jan má po všem lom dojem, Sto čte * A.rlJnotlivých stran s hesly včerejšími, Šrámek a generální sekretář strony, slcý boji v moderním, »Moalnllftovana nichž pořádné ještč ani inkoust dnešní ministr pošt. František Hála, néhu vydáni.
neuschl. Eude na přiklad srovnávat zachovali pevnou, demokratickou a
vlastenecký a nesmlouvavé národní protitotnlltn! Hnil strany 1 za nejtížA stranou tohoto fitvanl n snižovánátěr strany komunistické s dřívěj- ších chvil národu, v první republice, ni zásluh soupeřů stojí lidová strana,
ším jejím heslem: »Dělník nemá vlas- za Mnichova a zejména po něni, kdy která j o d LnA v h o d i n ě
dvan o m a in o v r u j o
tn a
t í ! « Bude srovnávat komunistické ha- tolik lidí pod německým tlukem ztra- n á a t é
o f o k t a s o n s a o 1, neodhazuj»
lasné chvály odsunu Němců s dřívej, tilo nervy.
A k tomuto pohledu do první repu- svůj dosavadní program a netvrdí
ším heslem komunistického senátora:
»Selbstbestimmurg
bLs zur Trcn- bliky sl přidá volič pohled na práci nňJilo něn Jiného, než před měsícem.
nung.t Připomene si, že komunisté Srámkovy vlády v emigraci, nu JeJl
-ár
ješté v osvobozené republice vydávali práci za osvobození národu, vybudo- Totalita bude lbita —
česko-němccký list »Rote Fahnet v vání branné moci, odčinění Mnichova,
také v rozhlase
pohraničí a že při posledních volbách a na tyto tři další úspěchy Srámkovy
Československý rozhlas v prvním
v Československu byly komunistické vlády
kandidátky, jako vždy před tím, čes1. Zabezpečení nuáí osvobozené re- roco nové republiky dozajista nebude
ko-nčmecké, dvojjazyčné. Volič bude publiky na generace smlouvou su slo- patřit k těm věcem, na které buclotéž srovnávat náhlé vzplanutí lásky vanskou velmoci SSSR. Toto spojo- mo s chloubou vzpomínat. MujI-ll dok náboženství u všech tří socialistic- nectví Je ovšem včcí celého národa, I sud někteří lidé poohylynostl o tom,
kých stran. Připomene sí protinábo- když ve Šrámkové vládě, která jak by dopadal český tisk a svoboda
ženské výlevy poslankyně Zemlnové a smlouvu s maršálem Stalinem projed- slovu a Informaci! vůbec, kdyby to
strhávání křížů ve školách, v němž nala a podepsala v roce 11)43, komu- mělo jít podle komunistické marfltolik národně socialistických učitelů nisté nepokládali za vhodné býtl vů- rUty, nechť se zamyslí nad dnešním
vynikalo. Připomeneme si, že sociální bec zastoupeni.
profilem Čewkosloventfkého rozhlasu,
demokracie dodneška výslovně se
2. Uskutečnění požadavku národní- Měli jsme už příležitost jinde upozorzasazuje o odluku církve od státu a ho státu projednáním otázky odsunu nit nu totalitní motbody, které dne«
prohlašuje, že z a t í m na odluce našich Němců s třemi velmocemi,
na Stalinově třídě vládnou, Politické
netrvá.
3. Dohodu s mezinárodní orgunlsucí zpravodajství, přednáškové odděleni,
U N R R A o pomoci osvobozenému Čes- dramatické oddělení, ba I oddělaní
A komunistické projevy proti ná- koslovensku. Teď se proti organlsacl hudební jsou úplně v rukou koniUTilsboženství, jejich heslo »Náboženství U N R R A leckde píše nebo pronášejí tů, z nichž mnozí se dostali k rozje opium lidstva«, jsou v tak dobré hanlivé nebo nepravdivé výroky. O hlasové práci asi jolko ten slepý
paměti, že sl je nikdo ani nemusí nich je arci známo, že jsou obyčejně k houslím a Jejich Jedinou kvalifipsány nebo činěny v oblacích kouře kací pro Činnost v rozhlase byla —~
připomínat.
z amerických cigaret nebo ve vůni
rudá legitimace. PoliZemědělci, živnostníci a vůbec vše- otevřené konservy z U N R R Y . Proto jak jinak chny střední vrstvy, které teď užasle nikomu neimponují a proto r. Janem tické zpravodajství je v rukou nopozorují, v jaké zastánce soukromé- Masarykem říkáme: »Zaplať Pán BDh vopečeného komunisty, Šéfredaktora
Hronka.
Naprostá
Jednostrannost
ho vlastnictví vyrostly tři socialistic- za U N R R U . *
rozhlasového zpravodajství spočívá
ké strany v době těsně předvolební, al
Podle práce a věrností k programu
připomenou, že myšlenka, z níž so- bude tedy rozsuzovat a rozhodovat předevňím v tondenčnosti, s jakou
cialistické strany vznikly, je vyjádře- český volič, stranicky neorgar.isova- Jsou zprávy vybírány a v tom, co se
českému posluchači zamlčí, zejména
na větou: »Majetek je krádež!«
ný.
pokud jde o zprávy zahraniéně-pollA když se celý socialistický blok, Volební kampaň a lidovci
tlcké. Podobným zpCwobvm pracuje
v němž iniciativní vedeni mají komuPoslední týden před volbami znovu í čs. tisková kancelář, která bnznisté, hlásí k T. G. Masarykovi, čes- dokumentoval, '//•. volební horečka ostyňné řaláuje zprávy cizích agenký stranicky neorganizovaný volič si ukáže, jaké poliťek-' strany opravdu tur, vytrhávajíc věty z kontextu nebo
připomsne, že komunisté nikdy ne- jsou a jak dalece sí váží občanů-vo- je doplňujíc názory vlastními. fiedíte.1 rozhlasu, bývalý redaktor >Ruhlasovali pro presidenta Masaryka a ličů.

Minulost a přítomnost
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dého .práva« a »Tvorby*:, Lažťovlftka,
troufá si tvrdil:, že v rozhlase není
censura. Ve skutečnosti však řádí
v rozhlase červená tužka paní E v y
Strtaplové-Outratové, rovněž novopečené komunistky, Jejíž partajnlcká
zaslepenost je příslovečná. O celkové
úrovni rozhlasu netřeba hovořit: ta
mluví za sebe a český posluchač může se den co den přesvědčit o torn,
do jakých propastí bezduehoártl, lžlvosl.t a nevkusu dovede strhnout
myšlenková totalita. A proto 1 z rozhlasu bude jí třeba vy mrskat prutem
železným, co nejdřív a bez lítosti.

Pracovní brigády
»Komunistický zpravodaj« číslo 2.
přináší pokyny pro tvoření agltačn(ch skupin, které maji nacvlčltl různá příležitostná představení, zpěvy
a tanec a které maji d o p r o v á z et i p r a c o v n í b r i g á d y . Jejich
úkolem bude rozdávat letáky a brožurky, propagovat stranu KSC a přljwidnč, Jii.k výslovné píše komunistický zpravodaj, m o b o u také pomoci pracovním brigádám v práci.
Když Jsme tvrdívall, že pracovní brigády nemají za »klltečný účel pomáliatl Hamiklěleůin pil opravfi strojů,
nýbrž agitovat! pro KHG mezi zemědělským lUlcím, bylo tolo tvrzeni komunisty tlukem napadáno jako nedoložené a hlavně jako útok, nmnlfoný
proti zemědělcům, kteří opravy slrojft potřebují. Teď tedy nnflo tvrzemi
doložila sama stranu komunlHtlcká
citovanými pokyny o tom, jak má
být pomocných pracovních brigád
použito pro volební a náborové úkoly.

Historie Bloku
Socialistický blolc zuCul vznikat už
v zahraničí, Bylo »nad představou
nMcterrýcih Činitelů, že sociální demokracie, v čele /i FmiutlSkenn Němcem,
můžo ho stát Hoiuitřoďujíťím eentrem
pro všechny socialisty.
Byl to omyl přisuzovat ovšem přitažlivost a průbojnost sociálním demokratům, stnuuS nejvíce sscslárlé a
opotfoliované. Každému pozorovateli
bylo jasné, že v jednotné socialistické straně nebo Bloku budou mít vodouol postaveni Iniciativní a ukázněni
komunisté. Ač to bylo tak jasné, národním socialistům a sociálním demokrat ům to nevadilo a s komunisty
Blok už v zahraničí vytvořili. Už
tehdy so o nřm říkalo, že Blolc bude
JAdroarv a hybnou pákou Národní
fronty, .línými, méně okrasnými a
přiléhavějšími slovy řečeno: Soclallstleiký blok se měl stát politickou pekárnou a lidová strana nejvýše pomocníkem, který by pomohl upečený
bochnfk položit na pult před
arnika, t, j. 1U1 československý.
Blok ovSeru nepředstavoval jen sáklad k vytvořeni jednotné socialistické strany, ale také nástroj na majorlsováni jediné nesoclalistioké strany,
strany lidové.
Odtud íé:>, reservovaný postoj strany lidové k jednotlivým těm filiálkám Socialistického bloku, k jejichž
vytvořeni! se til socialistické strany
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zavázaly. A ť již šlo o Jednotný svaz
zemědělců, tělovýchovy nebo Svaz
mládeže, který národní socialisté, komunisté a sociální demokraté od
slavnostního vyhlášení Bloku dne 18.
června 1&45 se zavázali vybudovat!,
bylo jasné, že to jsou jen odnože Socialistického bloku a jeho socialistické doktríny a výchovy. Jasné napsal
o tom vývoji ministr Laušman před
rokem dne 12. května toto: . Všechny
tří strany v českých zemích, na rozdíl od Slovenska, kde sociální demokracie splynula v době povstání se
stranou komuníntlckou — zachovají
sl zatím svou samostatnost, ale prostřednictvím koordinačních výborů
budou rozhodovat o společné politice.
Sociální demokraté považuji však
tento Iílok pouze za etapu p ř ec h o d n o u , v niž zúčastněné strany
sc musí sbllžltl Ideově, aby v druhé
etapě sc mohly s j e d n o t i t organlsaéné, totiž v jednotné a jediné politické straně. Národně-soelalistlčtí
představitelé zúčastnili se též řady
schůzi bloku a také oni považovali
tento útvar za p r o v i s o r l u m .

Teď před volbami působí přirozeně
socialistický blok dojmem méně jednotným. Tři socialističtí partneři se
navzájem osočují a obviňují buď
z vlažnosti k socialismu nebo naopak
z nedostatečného porozuměni pro zájem majetných, vrstev.
Přemety a kotrmelce, vzájemné
pomluvy tří socialistických stran,
jsou patrně nutné s hlediska socíalisUckího, protože jinak by si voliči tyto 3 strany, které tvoří Socialistický blok, pletli. Je třeba novinářskou a řečnickou kampani rozdíly
vytvářet tam, kde jích ve skutečnosti
mnoho není. Je zajímavé vidět, že
národní socialisté pies všechnu svou
kampaň proti soc. demokratům a komunistům nikdy se nedotkli a nedotknou instituce Socialistického bloku, který je předpoldadem, jak napsalo »Právo lidu«, budoucí sjednocené socialistické strany. Některým
ovšem toto zápoleni mezi socialistickými stranami připomíná též í soutěž o to, kdo ze tří socialistických
stran bude mít v Bloku největší vliv.

Dnes ovšem jak sociální demokraté, tak národní socialisté v době předvolební od této koncepce Bloku pončkud utíkají, a zejména sociální demokraté se snnži přesvědčit rozutečené členstvo a voličstvo, že se nebudou slučovat. To říkají na plakátech a v Jednom čísle »Práva Hdu-c,
ale v druhém čísle pak se zase přihlašuji k původní koncepci Bloku.
Tato neujasněnost sociální demokracie jo příčinou, proč jsou dnes nejslabflf stranou v republice. Váhavostí
a nedostatkem pevné linie, kterou sl
z o Slovenska přivezli předáci strany,
zřejmé omámenl vývojem na Slovensku, kde došlo lc organlsačnímu sloučeni komunistů a sociálních demokratů, byli loňského léta soclálně-dcmokratlčtl stranici příliš dlouho ponecháni na pochybách, zda s komunisty
splynou, čl půjdou k nim jen do podnájmu nebo budou stranou samostatnou. V době. kdy se očekávalo
splynuti komunistů a sociálních demokratů každý den, přirozeně spousty straníků nečekaly na pokyn váhavého a nerozhodného vedeni, nýbrž
vstoupením do KSČ se slučovali sami. Dnes pov'dě byelm honí. když
proti komunistům vylepuji plakáty
o toni, že se nikdy ncslouči a když
současně v >Právu lidu - plží. že sjednocení socialistů je konečným cilem.

Maminko, vol K S Č !

O jednotu socialistů

N a Ostravsku rozdávala komunistická uřitelka šestiletým dětem letáček, na němž je otištěna půvabná
hlavička pěti Či šestiletého hošíčka,
který vztahuje ruku k mamince. V
dětské dlani je rudá hvězda a přes
celý obrázek se táhne nápis: »Maminko, vol KSClc Všel!cos se v předvolební kampani odpustí - tu silnější
slovo, tu r.evkusnost plakátu, tu zase záludnost či zarputUost stranického výpadu. Těžko se však odpouští,
těžko se v Sak hledají omluvy pro
zneužiti obecné školy nejen k propagandě jedné politické strany, ale
hlavně lc nátlaku na matky. Ten pokyn dětem, aby doma nutily maminky do rudého hvězdářství, ukazuje,
jaké obezřetnosti j j třeba, aby škola
se nestala propagačním střediskem
jedné politické strany, a jak pravdu
má strana lidová ve svém úsilí o zachování s v o b o d n é školy. Od takového pokynu dětem, k čemu maji
nutit mamnky, je jen krůček k pokynu, aby dětí vyprávěly komunistickým učitelkám o tom. co si doma při
obědě rodičové povídají, jaký rozhlas
poslouchají, zda snad místo rozhlasu
Kopeckého neposlouchá.'! stále ještě
Londýn. V letáčku KČS nepříjemně
se k rám ozvěnou donesl hlas totalitního Německa, které dělalo z děti
konfidenty a udavače rodičů.

»Dříve nebo poasdéjl, až horké hlavy vychladnou, až dojde k ideovému Otázka!
spřízněni ve všech stranách. zvítězí
Když byl vyslýchán na ZOBu dr.
zájem národa nad zájmem stran,
Bohdan Chudoba, vyslýchající úředdojde skutečně k vytvoření socialisník jménem Sýkora, dodával důraz
tické j e d n o t y.<
svým otázkám na rod Borgiů a jiné
Toto napsal list sociálních demo- historie z instituce papežství tím. že
kratů »Právo lidu« o Bloku txí so- dr. Chudobu občas šťouchl do žeber
cialistických stran, jehož konečným revolverem. Bylo to prý pro povzbuúkolem, jak vidět, v i d y bylo a bude zeni pozornosti dr. Chudoby! Dnes se
vytvořeni jednotné socialistické stra- nám dostala zpráva, že na Pankráci
ny, která by sloučila dnes dosud od sedí nyní V. Sýkora pro těžké ublížesebo joStě odděleně socialisty národ- ní ca těle. Tvrdí se, že je to týž Sýní, demokratické s komunistické. kora. který vyslýchal dr. Chudobu a
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který pak posději při jiném výslechu,
opět povzbuzuje pozornost své obStl
šťoucháním revolverem do Seber, vyslýchaného postřelil. Revolver byl totiž odjištěn," při šťouchnuti vyšla rána a prostřelila vyslýchanému plíca
a poškodila míchu. Veřejnost bude zajímat odoovéď nejen na otázku, proč
v naší demokratické republice je novinář a spisovatel vyslýchán sa pomoci revolveru, ale také odpověď na
otázku, proč na Pankrác byl před
třemi nedělemi přivezen V. Sýkora!

O zašantročení
V sobotním přelíčení před Národním soudem došlo k výslechu R. Bienerta o jeho cestě do anglo-nmerického hlavního stanu, známé již z procesu s gen. řed. Vamberskýni. Béhen>. výslechu doílo mezi jiným také
3c této zajímavé otázce:
Soudce z lidu. p. ¡jen. Iioutúák, položil totiž R. Bieaertovi otázku (asi
této formulace): »Obžalovaný, nejel
jste na západ spíže proto, že - věděl
jste přece, že už dví třetiny republiky
byly osvobozeny Rusy - jste chtěl
Československou republiku z a š a n t r o č i t západním mocnostem? Věděl jste přece, že máme spojeneckou
smlouvu j e n se Sov. svazem a s A n ,
glo-Američany že jsme p o u ?, o spřáteleni?.:
O terminu »zašantročit« (který nota bene gen. Koutfiůk dvakrát opakoval) může se každý přesvědčit poslechem zvukového záznamu přelíčení.
Zajímalo by nás, co mínil soudce
z lidu j-znšantroěenlm republiky Západu«. Jelikož se jednalo o dočasnou
vojenskou okupaci části území naší
republiky, tak jnko byly vítěznými
spojenci obsazeny v š e c k y c v r o p ,
s k é státy vůbec, nebude chtít snad
p. soudce z ťdu dokazovat, že tím,
že východní polovina Evropy byla obsazena Rudou armádou a západní polovina Američany,
bylv jednotlivé
státy té které poloviny Evropy »zašantročeny« Rusku nebo Anglii a
Americe ?
Protože steině došlo k obsazení západních Čech americkou armádou
(v mezích, které byly nejvySSÍmi spojeneckými veliteli předem stanoveny)
- m l snad p. gen. Koutňák nějaké informace o torn, že by tato část Cech
byla Americe jakýmkoli způsobem
»zašantročena-s ?
-ár

Naši umělci a komunistická
strana
Spisovatelé a umělci mají plné
právo na to, aby se hlásili ke kterékoli politické straně. Do jisté rníry
takovéto politické vybarvení je ukazatelem slávy nebo bídy spisovatelů
a umělců té které země. Komunistická strana uznala za vhodné nechat
si podepsat doporučení od některých
našich spisovatelů, divadelníka, hudebníků a výtvarných umělců. Pod
manifestem je riáoolik jmen starých
a osvědčených bolševiků, kteří jdou
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se stranou 20 nebo 1 více let. — jako
Olbraeht, Majerová, Halas a jiJii —
als je tam 1 mnoho jman, která nikdy
so k čessko3k>vonské.mu koimmis.rou
nehlásila a o nícliž jo auit.no dnes so
domnívat, že tak é-lnl a oportunlsmu,
cbabělostl nelx> a novadělwiosU, l\>to
viSru není dobrým vysvědícvnim českým umělcům. Podpisy na kovminlstl-okóm manifestu (o»tat«ň jsou
taní na př. členové divadel, .ktoří .so
tam dostali proto, éo podpisováni so
dělo on bloc, totalitně), budou jednou
svědectvím myšlenkového zmatku, do
kterého upadla také část iuiSÍ Inteligence. Dodejme, So jenom část, tv nikoli ta nejvýznanvnóját.

Volební vítězství v

Holandsku

Iv velkým volebním
vU&vrtviiu
křesťanských stran vo Francii, v Belgii, v Rakousku, v Itálií a v jiných
evropských zemích řadí so uynl i nové, skvělé vítěsaství demokrat Iclcé,
křesťanské struny v Holijuulsku. Je
to jenom dalSi dftkiw toho, co Jame
už několikrát jidŮraisnUl, totiž, ř.o
křesťaualcá politická hnuti v Evropě
j.wu v rozhodné oíuislvé proti « t m nám, hlásícím so k socialismu « mai
torlallsmu, že evropské národy 1 ve
volbách dokazuji svůj odklon od
těchto Idelogll a naopak svou víru
v životnost a správnost zásad Ureaťanskýoh. Upozorňujeme evé čtenáře
na článek v dneftnloll »Ob/.orech*,
o rozvrstvení politických sil v 15vropé, v nimiž přesné čislica dokazuji
rozhodnou převahu ni-soclull.ji ň n
růst tkřeaťiMMiltých polllldkých sil
v Evropě. Věříme, že l náá národ
svou známou politickou bystrostí a
proniknvostl rozposmá, které centy
opravdu vodou kupředu a které J»ou
jenom bezcílnou motanicí, a že dá
své hlasy tftm, ktoří mají ve svém
Štítu ideje a zásady opravdu velké
a opravdu spásné.

Anglie a světová vyživovací
situace
V komunistickém tisku se objevily
v posledních dnech tendenčně nepravdivé zprávy o dodávkách obilí, které
Anglie posílá do Německa vc chvíli,
kdy ostatní svět je v těžké vyživovací
situaci. Hlavní redaktor tohoto listu,
který ee právě vrátil z Britanie,
z krátké studijní cesty a měl příležitost mluvit s britskými státníky
o zásobovací situaci ve světě vůbec,
poznamenává k této zprávě toto:
Britská vláda, a do značné rníry
také vláda americká, jsou velmi
zneklidněny celkovou vyživovací situací ve světí, VSechno nasvědčuje
tomu, že příStí zima bude, pokud jde
o zásobování, ještě nesnadně.'áí, než
minulé zimní období- Dlouho trvající
sucho po celém světě způsobilo katastrofální Škody na příétí úrodě a
Britové mají za to, že bude třeba
velikého společného úsilí vSech států,
nemá-ii hned v několika zemích najednou nastat
hladomor. Zvláňtrlí
zplnornocnénec britské vlády min,
Herberrt Morrison vyjednával s presidentem Trumanera o společnou

akci, j e j í m i cílem jo ort vrátit nejliorSÍ .ncbc-.peéi. President Truman
pak v y jval k úéa.sil na tomto boji
proti hhuhi l Sovětský swu,
Britanie sama jdo příkladem vstříc.
Příděly, uá i tak malé, byly r.aovu
sníženy, takíiO jsou nyní, pokud jdo
o muso a tuky asi stojné veliké jako
u nás. Byla ¡íahájena velká iltaiuipaft
proti plýtváni chlebem. V celku molvno říci, že r.ásobovaol situace v Britanii jo •dnes hovíM licí. kdykoli i;m
války, a to hlavně proto, poněvadž
Anglie r.o svých vlastních želovnvých
aáaob a ner,bytného dovozu uvolnila
deset li tsíoo tun obilní» a brambor
piv> posti.,ono oblost 1, y.ojména Indii,
Rakousko a také britskou womi
v Némccku. Jak wuánio, poslal už
před časem niarňál MontnVMUOry ?, NOmeoka vjprávu, v lilii poivkav.ujo na
katíistioťiVlní zásobovací tiltuiuil v
britské oUupaCut zoné a dowiíujo, ňo
vypukuutí hladu niélo by za náslo
tlcík opldoiiUo, ncpiíkojo a chaos, lito
rý by olirov',11 i uoimtydlol lUMiift. Jo
tedy I v zájmu uaáeui, aby v NftniooItu nev/.nlkla tnkováito uebiy/ipOiViá
flltuace, Kn/ilťiuu inysltotniu iMov&liU
lliuai být JííMilo, žo AniíUo nebude no
Úkor svého vlnolnllio lidu í.lvlt Nfim
oo, pokud lo opravdu mobuilo nov,bytné iiapolriiil. Pokud Anjvllo posila do
Kémeclm obili a brambory, inoClnl
líni nic Jiného, no?, ?,o čolí volky .11 e
volky situaci, kloní by niobiu oluo
•/Al nejenom j 10:1 taveni spoJoncO v Né
nioeku, nlo 1 živni ve slátooh s Ménietikem sousedících. Podobná ostatnft jo i politika Bovétskélio j-ivazu
v ruské okupaffitil obliwitl, kdo jak
známo, Sověty dobřo živl a řádné
platí ty německé dělníky, kteří pracují v průmyslových podnicích nebo
nu policii,

Vyživovací situace: ponurá
amerální řocUtol UNitttY Lux Utiurdla owiáuill, žo zásilky potravin zo
Spojených států do 'Evropy a Aslo
so zně nálly, V posledních týdncch
dopravila U N U R A 80.000 tun chleba
a obilnin, ale bylo by bývalo l.řoba
160.000 tun. Tuků bylo zasláno necelých 2500 tun místo požadovaných
12.000 tun. U i (Juardla řekl: >Máiric
lodi, mámo peníze, za něž mťižemc
zboží opatřit, ak: nedostatek p o trávit 1. V téi/j chvíli vyhlíží situace ponuře.«
Americký ministr zásobování AndoíBon přesto prohlásil po svém návratu z cesty po pSenlónýeh krajích,
že po «končení jarního osevu budou
farmáři dodávat -nepřetržitý proud
obilí do skladiSť, Doufá, ze Amerika
bude moci do června vyvéztl 100 milionů buálů pSeníco a splnit tak všechny závazky. V dne&ním čísle uvcřejáujemc
fotografickou
reportáž
o pomocí bohatších národů ožebračenými a hladovějícím zemím evropakým.
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Kladsko
Polský drsník »Glos Dudu» uveřejnil
obsáhlou reportáž svého zvláálního
dopisovatele pod výmluvným nadpisem »Země Kladská — země polská«,
v němž autor dokazuje, že na Kladsku bydlí toliko Něrncl, a nimiž začali Ceňl koketovali, když pih*11 na
myňlenku, že by Kladsko mohli reklamovali pro sebe. Autor připomíná pražské knihkupecké výkladní
skříně, v nichž viděl krilhy o Kladsku a tvrdí kategoricky, že není českého problému na Kladsku a píše dále: »Nelze ni představit, že by byli
Němci trpěli Cechy v této zemi, která pro ně byla »Kcmdeutsch bis auf
dle Knochen*. Na Kladsku není více
Cechů než Francouzů nebo Holanďanů. Tvrdí-ll Cefil ve své propagandě, že ac na Kladsku mluví výlučně
česky, pak jo to klam. Přes to se na
Kladsku vyskytují lidé, kteří jsou
opatření dokumenty o Československém státním občanství, vydávané
komitétem v Náchodě. Takovou legitimaci dostal na př, bývalý ředitel
lázní Chudoba Krlegcl a mnoho jiných Němců, kteří měli důležitá postavení v nacistické fífil. Starosta
obce Bowlnowo zadržel Němku, která
pašovala celý svazek legitimací z Náchoda. Autor reportáže nabádá polskou veřejnost, aby věnovala pozornost české Činnosti na Kladsku, odůvodňuje čoHký zájem o Kladsko bohatstvím této země, a končí: »Také
Poláci znají dobře cenu Kladska,
jsou si vědomi svých práv na tuto
zemí a pamCtllvl vynaloženého úsilí
na její osídlení a popolňtfint«.
Ačkoli pluk. Boule dávno umřel,
ačkoli dnoflnl »nové* Polsko sc ho
okázale zříká, z každé výflo citované
řádky přímo člfll duch prvního kolaboranta v Mvropě, polského ministra Bečka.

Stalý vzrůst britského
•vývozu
Rozmach britského vývozu powlupujo nejlépe právě v l.čch průmyslových oborech, které jsou podkladem
dlouhodobé vývozní politiky Spojeného království, to jest; ve výrobě strojů, vozidel, olektrotecluikikýeh potřeb,
ethoml'kuUÍ, Jsou to průmyslové obory, které sl založily dobré jméno svou
jakostí a na něž sc mohou spolehnout zahraníč<ní záJuivmíel. Tyto okolností byly potvrzeny nedávno vydaným rozborem britského vývozního a
dovozního obchodu za čtvrtletí, jež
skončilo í):t, března UMO, Uveřejněná
ěísllco dolwiBUje, že vývoz v břevnu
nopřotržltě stoupal, čímž byl potvrzen vacsstujxný pohyb, který se
projevil číslicí za leden a únor. To
jasně dokazuje jak hladký přechod
z výroby válečné do výroby mírové,
tul: í rozhodnutí Velké Britanie, <k>dávat zahranič-» tm atVkíissníkům t-ová,rnl zboží pokud možno nejrychleji.
V důležitých výrobních skupinách
je vývoz větSÍ něž před válkou. N a
příklad jo vývoz výrobků železářských a ocelářskými o jednu Šestinu
větší než roku 193S a ' v některých
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kategoriích, jako na příklad ve výrobcích válcoven a v železničním materiálu, je více než dvojnásobný. Po
zakončení války rychle stoupla výroba z mědi a mosaze a v mosazi je
teď dva a půlkráte vět/i i než roku
1938, v mědí dokonce t/lkráte větší.
Vzrůst výroby z mědi je způsoben
dodávkami pro Sovětský svaz, vzrůst
výroby z mosazi hlavně zvýšenými
dodávkami do Francie a Holandska.
Stálý vzrůst vývozu se projevuje
v číslicích za první tři měsíce letoár.ího roku — 30.000, 32.000 a 34.000
lun — celkem přibližně 00.000 tun
v prvním čtvrtletí. To jest množství
skoro dvakráte tak velké jako v témže období roku 1035 a jenom o 19.000
tun meriňl než čtvillelní
průměr
v r. 1038. Velká část tohoto vzrůstu je
způsobena vývozem do Indie a Jižní
Afriky, Nejnápadnějůí stoupnutí vývozu bylo v hospodářských strojích
— 11.000 tun v prvnlin čtvrtletí proti
čtvrtletnímu průměru 4.600 tun v r.
1038. Velmi mnoho bylo z toho posláno jako pomocné dodávky do
Burmy, Jugoslávie a Československa.
Vývoz vozidel je na druhém rnísté,
hned za vývozom strojů. Průběhem
března stoupla hodnota tohoto výv zu na vlče než 2 miliony Sj. Vývoz osobních aut letos ustavičně sloupá asi o 1.000 vozů měsíčně a stejně
stoupá vývoz dodávkových aut a
chassis. Vývoz motocyklů — hlavně
do Holandska a Polska — jo více
než dvojnásobný, než byl roku 1038.
V březnu byl vývoz bicyklů o dvě
pětiny větřil než 1038.
Vývoz lokomotiv a jejich součástek
bvl mnohem větfil než před válkou,
zásluhou velkých objednávek z Jižní
Afriky.
Rovněž značmě stoupl vývoz elektrotechnických výrobků a chemikálií. Hodnota vyvezených elektrotechnických výrobků stoupla o 3.G mlllonů K, takže byla větší než dvojnásobek průměru z r. 1938 a vzhledem k stoupnutí can a rozsahu v ý vozu byla větáí o jednu třetinu.
Vo skupině chemikálií 1 nadále
vzrůstají mnohé položky, zejména
výrobky desinfekční, jejichž vývoz
byl dvakráte tak velký jako roku
1938.
I vývoz tolletnlch přípravků, hotových barviv a barev v březnu
stoupl.
V jiném zboží, jehož vývoz značně
stoupl, byly výrobky z umělého hedvábí, výrobky ze -sklu a asbestu, jakož i cement.
Velká Britanie nejen že si šachovala své místo ve světě jako nejlepší zákazník, nýbrž také znovu
zvýšila v březnul svůj předskok ve
vedení, neboť dovoz činil 103.5 milionů ť průměrně denně, což znamená o 20<^, více, než v únoru. Celkový dovoz v tomto čtvrtletí činil
27S milionů £ , což znamená —
srovn&me-ll ceny — SK;- předválečného čtvrtletního průměru dovezeného množství.
V oboru dovozu pokračuje Velká
Britanie ve snnzo přijímat onen druh
zboží, kterého potřebuje, aby co nej-

více zvýšila průmyslovou výrobu &
tak dosáhla pokud možno nejrychleji
vývozu o 175% většího než byl roku
1038, což si musí zajistit, má-li se
vrátit k dovozu z ostatního světa
v rozsahu tak velkém, jako před
válkou.

Družstevnické hnutí
v britských koloniích
V britských koloniích se značné
rozšířilo družslevnické hnuti a proto
se teď pečuje o výcvik a ustanovení
vhodných
úředníků pro družstva.
Státní tajemník pro kolonie Hall rozeslal vzorné stanovy družstev, které
Ovšem budou přizpůsobany poměrům
v jednotlivých koloniích. V mnohých
případech se správy britských kolonií ujaly práce, zřídily družstva a
samy pečují o jejich prospěch a řídí
Jejich činnost tak, aby byla úspěšná.
Tak ku příkladu zjistil vládní dozorčí úředník pro družstva, ustanovený
roku 1932, že některá družstva dluhuji až GO^i splátek na výpůjčky, a
svou energií i rozhodností snížil ve
dvanácti letech toto procento asi na
5%. Družstevní departementy byly
Již zřízeny na Ceylonu, v Malajsku,
v Nigérii, v Palestině, na Cypru, na
ostrovu sv. Mauritia a od roku 1014
na Zlatém pobřeží. V jiných koloniích konají jejich práci departementy zemědělské.
Družstva mají velký význam a
conu pro zemědělské hospodářství a
pro malé výrobce, kteří potřebují kapitálu, strojů a příležitosti k výhodnému prodeji svých výrobků, na což
jednotlivec sám nestačí. Sdružováním
a soustřeďováním 3vých prostředků
mohou vytvořit družslevnické společností výrobců, které pak kupují stroje, a to společně, neb společnosti prodejní, které se postarají, oby hotové
výrobky byly rozprodány pokud možno s největší hospodářskou výhodou.
Mohou také zřídit úvěrní společnosti,
které půjčují členům potřebné peníze. Hlavní zásadou družstevní organísace jc společná odpovědnost. Z příspěvků členů vznikne kapitál společnosti. Přebytky nebo zisky jsou členům vráceny jako dividendy. Úvěrní
družstva ponechávají si část přebytků jako reservu ke krytí nedobytných pohledávek.
N a Ceylonu je družstevnícké hnutí
největší ze všech britských kolonií.
Roku 1942 měla družstva na Cevlonu
92.000 členů, loni už 1 milion. Málo
členů maji družstva v Západní Indii — ačkoliv akciová společnost Jamaica Wclfare již zřídila kolektivní
farmu — a ve Východní Africe,
s výjimkou Tanganyikv, ale dobrý
pokrok je v Západní Africe. Na Dálném Východě mělo družstevnícké
hnutí v Malajsku před válkou 111.000
členů. N a Cypru je v družstvech jedna třetina obyvatelstva a v židovské
Palestině přes polovina obyvatelstva
s finančními prostředky přes 12 milionů £ .
»Opravdové družstevnictví«, pravil
guvernér Nigerie sir ArthurRicharde,
*se rovná hospodářské demokracii.«
O práci družstev roj-hodují členové
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hlasováním, a!e počet hlasů nezávisí
na počtu podílů, které mohou koupil,
nýbrž ku příkladu na skutečném
množství výrobků, které kupuji, nebo prodávají. Kromě toho má organisovaně plánovaná družstevnlcká práce velký význam výchovný, neboť
připravuje lid k tomu, aby mohl převzít demokratickou odpovědnost kolonií, Jcteré se rychle mění v moderní
státy. Hospodářství i pokrok závisí
na spolupráci. »Příští pokrok této
země., pravil vysoký vládní úředník
v Nigérii »závisí na plánovité práci,
na prácí vysoké úrovně a lepši jakosti, nikoliv na pokusech jednotlivců, nýbrž na soustředěném úsilí celých skupin, jehož cílem je, zlepšit
životní úroveň;.

Létající křidlo
Americké vojenské úřady oznámily
podrobnosti o »XB-35 - Létajícím
křídlut, mamutím bombardovacím letadle tvaru netopýra, které unese více pum a létá rychleji než kterékoli
letadlo v dějinách nviatíky. Zůstaňme
u čísel. Tento stroj bez ocasu a bez
trupu může vzlétnout se »základním
nákladem« pum a Ještě 60 tunami navíc a uletět 10.000 mil. Pro srovnání
uvádíme, že létající pevnost » B -9"
váží 65 tun, počítaje v to váhu stroje, náklad pum a naplněné benzinové
nádrže.
.
»Létající křídlo« po prvé navrhl
konstruktér John K. Northrop v roce 1923, nyní je zkoušeno na jeho
vlastalim letišti a po prvé vzletí na
vojenském letišti v Murocu.
Letadlo bylo nazváno Létajícím
křídlem proto, poněvadž nemá trupu ani ocasu, a juk jeho lSčlenná
posádka, tuk držáky pum, čtyři motory o síle 3000 H P a obrovské náidrze na benzin jsou umístěny výhradně na křídlech.
Kulomety vyčnívají z křídel a Jejich palba je řízena ústředně. Po
prvé v dějinách sedí pilot, druhý pilot
a střelec vedle sebe v nejprostornější
kabině světa.
Celá obluda měří od křídla ke kříd.
lu 60 metrů, plně naložená váží 101
tuny, ale je tak dovedně konstruována, že předhoní většinu dnešních stíhaček.
Stavba tohoto letadla stála 13 mil.
dolarů a je prvním z patnácti strojů, které maji být podle smlouvy postaveny.
Křídla, podobná bumerangu, mají
v jistém bodě průsvitnou hranu, která umožňuje druhému pilotovi i střelci úplnou viditelnost. Nalevo od nich
sedí plot a velitel palby ve skleněné
kabině, která se zvedá z křídel a není
větší než u stíhačky.
Letadlo vychází z Nortbropovy
tkeorie, že vybavovat letadlo ocasem
a trupem znamená vléci vzduchem
dveře s celou stodolou.
Northrop se začal zabývat myšlenkou křídel již V roce 1923, ale tehdy, v době bombardérů z dřeva, plechu a plátna, létajících rychlostí 70
mil za hodinu, zdála se průmyslu
jeho myšlenka příliš futuristickou.
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Northrop v Sak neopustil svou theorii a v roce 192S sestavil první model,
přece ještě opatřený ocasem na konci
bumerangu, ala pilot, stroje a přistávací zaiizeni nacházelo se jtft v prostoru křídel. Létal na něm dvě léta.
V roce 1939 založil Northrop vlastní
společnost a postavil první skutečné
létající křidlo, 12 metrů v i\v.-.péti.
Nazývalo se N L N , a vysslcouSeno duerna sty lety, stalo se sákladnou ke
konstrukci nového modelu letadla,
který byl předložen ministerstvu vojenství tři měsíce před přepadem
Pearl Harbouru,
Práce byla JRlnVjena následujícího
jara. Letecká společnost Glon L. Martin byla v nedostatku času vyrvána,
aby navrhla konstrukce křídel a pohonná zařízení.
Byly postaveny čtyři desetimetrové modely a vyzkoušeny na letIStt
v Murocu, Zutím nabylo XB-!)5< konečné podoby a 12 Northropů bez
ocasu vzlétlo. (Snímky tohoto letadla
přinášíme na 2. straně obálky.)

Pozemková reforma
v Maďarsku
Po osvobození země zhroutil se
hospodářský systém, který v mnoha
ohledech přál velkostatkářům na
úkor drobných držitelů půdy. Mnoho
maďarských
ňlechticů-volkostatkdřfi
a statkářů uprchlo před Husy a německá a maďarská armáda /ničila
nebo odvlékla vélftinu hospodářských
strojů, nářadí, umělých hnojiv a doby tlen.
Nejenže bylo dávno Již třeba skoncovat! s maďarským feudalismem, representovaným majiteli latlfundll, bylo i nutno podchytltl lhostejný u zmatený zemědělský proletarlát n příměti jej opět k práci. Toho bylo dosaženo prostředkem nejúčlnnějňlm,
totiž tím, že byl prohlášen pánem půdy ten, jenž dotud na ní otročil.
Rozparcelování téměř všccli pozemků přes 160 nebo 300 akrů změnilo pronikavě sociální a hospodářskou strukturu Maďarska. Bylo rozděleno 6 milionů akrů půdy, tedy téměř třetina vší obdělávané půdy, a
dalších více než 5 milionů akrů, povětšinou lesů a pastvin, je novým rozdělováním přímo dotčeno. 000.000 0sob (s rodinnými příslušníky 2 miliony, což je asi čtvrtina obyvatelstva)
stalo se z proletářů drobnými držiteli
půdy.
Pozemková reforma neodstranila
ovšem všechny vážné závady. Základtií příčinou zbědovaného stavu milionů maďarského obyvatelstva byla
po mnoho let přelídněnost venkova a
latentní nezaměstnanost jako její následek. Pozemková reforma podchytila sice drobné a střední pozemky
německé menšiny a velkostatky, jež
byly majetkem eoukromýrn nebo cíikevním, avšak průměrná rozloha přidělené půdy je přílíá malá, než aby
poskytla novým majitelům pffmčřený výnos. Kromě toho nerná asi 500
tisíc zemědělců (v této číslicí jsou
zahrnutí í rodinní příslušníci) vůbec
žádnou půdu. Skutečné vyřeíení pro-

blému nuV.o přinéstI Jen Urychlená
industrlalisace.
Provádění pozemkové reformy se
neobešlo boc chyb. Bylo nesprávně
abaviti lidi, vlastnicí přes 1.500 akrů,
všeho jejich majetků, a majitelům
středních pozemků ponechali jejich
půdu, pil čeniň vrolníek mohou podrňetl 300 akrů, kdežto »statkáři* 150
akrů půdy. Tento postup, namířený
proti magnátům « mající prospět!
statkářům a v.ojména •tkulukůnu, nebyl oprávněný, neboť v podpoře fa-»
\Hsnui a útlaku maďarského lidu
předělil statkáři magnáty a sedláci
statkáře.

Američan o českých katolících»
Výístinnmý americký novinář Maurice Hindus, který se vrátil k Prahy do Ameriky, pokračuje v listě
»New York ITeratd Tribune« ve své
dlouhé reportáži o C3K.
XIlnduHovu úvaha o Československu jo věnována výlučně českým Katolíkům, jejich straně a politické
morálce. Praví, že češti katolíci Jako celek Jsou neJradtlcálněJfUml katolíky nu světě a protlfaňhitlnké 01ny českého katolického kněí.Mtvu
jsou
oceňovány
celým
národem.
»Neslyflel Jsem ještě,* praví Hindus,
o českých katolických kněžlch, í.ti
by kdy spolupracovali n Nflmel.-*
Asi 100 kněžl bylo popraveno neho zahynulo v koncentračních táborech. CeňII luitolloi byli nejenom nesmiřitelně protifašističtí, ale jejich
sociální a hospodářské myšlení Jo
socialist IčlěJBl, než kterékoliv jiní
katolické strany v poválečné Wvropě. Podporuji státní zřízeni, .lojích
denní list so nazývá »Lidová ďoinokraolo*. Hindus dodává, že to jsou
slova, kterými socialisté m komunisté v celé Mvropň označují novou
demokracii, na rozdíl od staré, t. zv.
demokracie buržousnl. Překvapující
Jo též postoj českých katolíků k Sovětskému svazu. Hindus vypráví,
jak na svých cestách po Čuchách n
Moravě nacházel důkazy lánky českých katolíků 1c SSSR.'
O něco dále praví, že čeští katolíci
jsou téměř bez výjimky proti Franco vu režimu ve španělsku. V závěru píše, že čeňlí katolíci jsou slovansky uvědomělí, vřele vlastenečtí,
dědici vysoce liberálně Intelektuálních tradic, jimiž Jsou Cefil proslulí.

Děkujeme za radu
V 16, čísle »Obzorů« požádali jsme
čtenáře o radu a po/noc pro Angličanku, žernu čs. lebce, která po »končení války ovdověla a rozhodla se nevrátit se do Anglie, ale zůstat ve
vlasti svého muže. Čtenáři poslali
tolik podnětů a tolik přímých nabídek (ba 1 nabídku k sňatku), že pokládáme za svou povinnost poděkovat za velký zájem a pomoc čtenářské obce, Čtenářům - sdělujeme, že
Angličanka je už zaměstnána v Praze a za zvláštní zmínku stojí, že .našla dokonce I byt. Jejírn jménean redakce »Obzorů* upřímné vfiem děkuje.
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Rozcestí naší doby
Chci začít příb6hern. Je to příběh, který sice vSíchnl
znáte, ale dovede nás přímo k jádru našeho problému.
Kapitán Scott a jeho čtyři druzi dosáhli severního pólu
osmnáctého ledna 1912 po Šedesáti devíti dnech pochodu. Na zpáteční cestě onemocněl námořní poddůstojník Evans a stal se skupině břemenem. Kapitán
Scott se musel rozhodnout: buď ponese nemocného
s sebou, zpomalí pochod a ohrozí vňechny, nebo nechá
Evanse, zemřít samotna v pustině a pokusí se zachránit
ostatní. Scott se rozhodl pro první možnost: vlekli
Evanse s sebou tak dlouho, dokud nezemřel. Zdržení
jim bylo osudné. Překvapila je sněhová bouře; také
Oatos onemocnél a obětoval se; vyčerpali dávky potravin; a zmrzlá tčla čtyř mužů byla po Šesti mísících
nalezena pouze deset mil čiII Jeden den pochodu od nejbllžňlho skladiště, kam se jim nepodařilo dojít. Kdyby
obétovall Evanse, byli by se pravděpodobné zachránili.
Toto dllemma, před které byl Scott postaven v osmdwiiUIrtt/Up/jovfriTi mrazu, symbolizuje věénou tíseň člověka, tragický konflikt, který je mu vrozen. Je to
konflikt mezi proopCŘnoati a mravností. Pokusím se
vám dokázat, že v tomto konfliktu koření nafto sociální
a politická kříse a že je v něm jako v popelčlně oříňku
obsažena otázka kudy? naSÍ doby.
Scott m61 na vybranou mezi dvěma eestaml. Sledujme
tedy každou z nlčli do logických důsledků. Prvni je cesta
prospěšnosti, po které jo chodec veden zásadou, že účel
světí prostředky. Začíná předhozením Evnnse vlkům,
nebol,' obětováni jednoho jo ospravedlňováno nadějí na
záchranu ětyř. XJplatníme-H tuto cestu na poli politickém, stává se dllemma kapitána Bcolta dllemmatem
Cluunborlalnovým, Evans je Československo: obětování
tohoto malého národa vykoupí bozpečnoBt národa větfllho
• ěl alespoň se tak doufá, Pokračujeme na přímé
železně logické cestě, která dnes vede od MnlchovA
č, 1 1c Mnichovu č. 2; pakt ruska-němocký, kdy Polsko
jde cestou, kterou Bio československo. Tou dobou jo
JOvaiiHŮ již na milion: Německo so ve Jménu prospěšnosti rozhodl^ zabit vSoohny nevyléčitelně choré a duňovně méněcenné, protože jsou přítěži národního postupu a přiděly BO tenčí. Po nevyléčitelných přijdou na
řadu lidé podřadného původu; cikání a židů. Jo jich na
Cest milionů. Na konce spustí západní demokracie ve
Jménu prospěšnosti první atomové pumy na obydlená
města Hirošimu a Nagasaki, čímž přijímají zásadu totálního vedeni války, které nerozlisují) mezi vojáky a
civilním obyvatelstvem, zásadu, kterou doposud zatracovaly. Na naflí logické cestě, která 80 nyní stává příkrým srázem, přojdomo na polo stranické politiky.
Kdybych byl přesvědčen, žo můj politický odpůrce zavede mou zemi do zkázy a svět do nové války, nebylo
by lépo, kdybych HO zbavil předsudků a pokusil so j e j
odhalováním jeho soukromého života zkreslit, oěornlt,
«líhat, odsoudit, doportovat a zničit? Bohužel, budo můj.
odpůroo přoeVĎděon, žo j á Jsem Škodlivý a použije
proti mně stejných mothod. Vldito tedy, jak logika prospěšnosti vodo k atomlokému rozkladu mravnosti —
1c jakémusi radioaktivnímu rozpadu vSooh hodnot.
A nyní uvožujmo o druhé Soottově možnosti. Tato
cesta vodo opačným směrem; jejími vůdčími zásadami
jsou rtota k člověku, odmítáni násilí a přesvědčení, že
prostřťullcy určuji účel, Nuže, viděli Jsme, co se stalo
Scot.tovl, poněvadž n o o b ě t o v a 1 Evanse. A můžeme
si představit:, co by so stalo s indickým lidem, kdyby
Gandhl směl prosazovat svůj světeclcý způsob neodporování japonskému útočníku. ČI jaký by byl osud
Anglie, kdyby přijala paelflsmns a gestapo s hlavním
stanem vo Whltehallu.
Vidíte tedy, Žo obě cesty jsou slepými uličkami. Pitomina jo nerozlučně spojeno so stavem člověka; není
vynálezem filosofů, nýbrž konfliktem, se kterým se
setkáváme na každém kroku i v našem každodenním
životě. Každý E nás jiň někdy v minulosti obětoval svého Kvanse. A je klamné domnívat se, Že tento konflikt
může být vyhojen onou obdivuhodnou britskou domácí
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mastí, která se nazývá i zdravý kompromise. Kompromis je pří méně důležitých dilernmateeh užitečnou věcí,
ale zklame nás, kdykoli staneme před rozhodnutím závažnějším. Ani kapitán Scott ani Charnberlain se nemohli uchýlit k zdravému kompromisu; čím odpovědnější je vaše postavení, tím ostřeji pociťujete osten dilernmatu. Rozhoduje-li se o osudu velkého počtu lidí,
konflikt tím úměrně vzrůstá. Technický pokrok nesmírné rozSířil dosah a význam lidských činů a následkem toho zvětšil vrozené dllemma do gigantických
rozměrů. Domnívám se, že právě proto tak ostře pociťujeme krisi. Jsme podobni nemocnému, který v zesilovači po prvé slySÍ nepravidelný tlukot svého srdce.
Ftekl jsem, že dllemma nepřipouští konečné řešeni.
AJe každá doba se musí pokusit o přechodné řešení,
přizpůsobené jejím životním podmínkám. Jsem přesvědčen, že pokus nafil doby musí se dít dvěma cestami.
Za prvé je třeba nezakrývat si, že od lidského pokroku
Je neodlučitelná jistá dávka bezohlednosti. Bez revoluce baronů nebylo by Magna Charty; bez dobytí Bastllly nebylo by proklamace lidských práv. Čím více
nám záleží na mravních hodnotách, tím více se musíme
mít na pozoru před potrhlostí. Obtíž některých dobře
míněných cthlekých hnutí spočívá v tom, že mají ve
svých řadách sektáře, kvletísty a potřcštěncc.
Druhou a mnohem důležitěji! věcí je, abychom si
uvědomili, že účel ospravedlňuje prostředky jen velmi
omezeně. Chirurg je oprávněn způsobit bolest, neboť
výsledky operace lze rozumem předvídat; ale při drastických operacích ve velkém měřítku na těle sociálním
je mnoho neznámých činitelů, jež mohou mít nepředvídané výsledky; a vy nikdy nevíte, kdy se nůž chirurgův změní v řeznickou sekeru. Hekněme si to v podobenství: bezohlednost je jako arsenik; v malých dávkách sociální tělo povzbuzuje; ve velkých dávkách je
smrtícím jedem. A my vfiichnl dnes trpíme mravní
otravou arsenikem.
Příznaky této choroby na poli politickém a sociálním
jsou Jasné; méně jasné, nikoli však méně nebezpečné
JHOU na poli vědy a filosofie. Dovolte, abych jako přiklad
citoval názor jednoho z našich předních vědců, profesora J. D. Eernala. V článku »Přesvědčení a čin?, který
nedávno vySel v Modern Quarterly, říká, že nové sociální poměry vyžadují »radikální změny morálky« a že
hodnoty »založené na přlliňném zabývání se individuální bezúhonností.: potřebuji novou úpravu v podobě
»změny z mravnosti individuální v mravnost kolektivní*. »Protože jedině kolektivní čin je činem efektivním
a činem hodnotným,« říká profesor Berná], Podívejme
se, co loto poněkud abstraktní prohlášení znamaná ve
skutečnosti. Pro Toma, Dlcka nebo Hnrryho jedinou
praktickou cestou, jak so zúčastnit súfiinné kolektivní
akce«, je stát se členem armády, politické strany či
hnutí. Jeho volbu určuje za prvé jeho národnost a za
druhé jeho politické názory či předsudky. Jakmile so
přidal ke »kolektivu.! podle své volby, podřídil tím svou
i osol mí bezúhonnost« zájmům skupiny či strany.
Nuže, to je tedy přesně to, co na příklad udělali obžalovaní v belzenském procesu. Hájili se tím, že sloužili
v plynových komorách a zabíjeli v nich oběti jedině
E věrnosti ko své straně, neboť jejich individuální odpovědnost se podřídila odpovědnosti kolektivní. Spolek
na obranu Irmy Groose by doslova mohl ocitovat názory profesora Bernala na ethiku — ačkoli je Bernal
politicky zásadním odpůrcem nacismu a abych použil
jeho slov, stoupenec »theoril Marxových a praxe Lenina a Stalina.:. Jeho článek ovšem obsahuje také jisté
výhrady v tom smyslu, že nemá být íslepé poslušnosti
ve vykonávání rozkazů«, což, jak Bern.al říká, vede
k vůdcovskému principu. Ale jak se z d á opravdu si
nevšiml, že slepá poslušnost a vůdcovský princip se
dnes nikde tak jasně neprojevují Jako právě v nové
straně, se kterou Bemal sympatisuje. Stručně řečeno,
myslím, Se bychom si ušetřili mnohé matení pojmů,
kdyby někteří vědci srůstali a svých elektronů a irvě-
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domiH si, že lidský život nelze vyjádřit matematickou
rovnici. A toto není jen abstraktní filosofická hádka,
ale palčivý a velmi konkrétní sporný bod, na němž závisí, zda naše civilisace bude žit nebo zajde.
vraťme se opět tam, kde jsem začal, k dilenunatu
mezi prospěšnosti a mravnosti. Během naší diskuse
vyrostly symbolické saně Scottovy v rychlovlak lidského pokroku. N a tomto vlaku je prospěšnost strojem,
mravnost pak brzdou. Alice těchto dvou sil je vždycky
ajitagonní. Nemůžeme abstraktně rozhodnout v prospěch té či oné síly. Můžeme však dočasně vyrovnávat
rychlost podle toho, jak vlak jede. Před dvěma sty lety,
kdy vlak namáhavě stoupal z bahnlště feudální Francie

k věku lidských práv, rozhodli bychom proti brzdě, ve
prospěch stroje. Přibližně od druhé poloviny devatenáctého století jsou ethieké brzdy čím dál tím vín opomíjeny, až totalitní dynami,sinus rozjel vlak lc Šílenství,
Musíme použít brzdy nebo se roztříštíme.
Nejsem si jist, existuje-U to, co filosofové nazývají
ícthlckýml nbsoluty«, ale jsem přesvědčen, í.o musíme
jednat jako by tato absolutna existovala. lBthllea inusj být;!
zproštěna utilitárních pout; slova a skutky musí být.
opět posuzovány podle vlastních zásluh a nikoli jen
jako prostředky sloužící vzdáleným a mlhavým cílům.
Neboť tyto zpuehřolé žebříky nikterak nevedou do ráje,
»The Liatonert

Morální profil italských stran
Benedetto Croce jednou napsal, že strana vzniká proto, aby daia převládnout! všeobecnému nad zvláštním
a aby nesmlouvavě hájila určitou vyhraněnou myšlenku. tí obvyklou jasnosti a přesností, jež je podstatným
znalcem celé jeho činnosti filosofa, literáta a politika,
podává nám Croce v těchto několika řádcích obsažný
podklad lc hoonocení politické strany no tak podle její
náhodné praktické činnosti, jako spiše podle toho, jak
může být prospěšná životu národa a tím i životu lidstva vůbec. Že stranický boj má tento konečný cil, uniká většině lidí, kteři ve stranách vidí jen zápas o hmotné zájmy a o možnost účastí na moci. Mluvime-lt ovšem
o moráiním proíiiu, myslíme tím základ ideový, nikoli
praktickou činnost.
V Itálii je dnes šest stran, jež se děli o břímě a čest
moci v koaliční vládě, která je z mnohých hledisek obdobná vládě čtyř stran v Československu. S tím rozdílem však, že v Československu kromě čtyř stran koaličních není jiných, jež by vyvíjely právně uznávanou činnost, kdežto v Itálii stran je mnohem více, než oněch
šest ve vládni koalici; mimo ni je na přiklad jedna
z italských stran ncjstarších a nejproslulejňích: utlumí
republikánská, jež se může ve své historii honosit jedním z nejvelsícli jmen dějin Itálie a lidstva: jménem
Giuseppa Muzzíniho.
Nesmlouvavá obhajoba určité Ideje je tedy charakteristickým prvkem bytí strany, jejím morálním profilem. A přes to není snadné říci o každé straně, kterou
základní myšlenku hájí, že upadneme do rozporu.
Liberální strana italská, na přiklad, nazývá se stranou svobody a sociálního pokroku. Avšak myšlenka
svobody a sociálního pokroku nejsou vlastnictvím jen
strany liberální ani v Itálii, ani kdekoliv jinde, a jo
tedy nutno dodat, že liberální strana chce především
hájit zakladní práva jedince a menšin. Z dějin strany,
jež jsou v dějinách italského obrozeni totožné a dějinami tak zvané pravice, se dovídáme, že ne vždy se
liberální strana mohla vyhnout různým omezením svobody, dokonce ve jménu svobody samé: to, co podstatně pravici charakterisovalo, byly morální hodnoty, počestnost, pohrdání hmotnými zájmy, víra; když tyto
hodnoty postupně upadaly, pro morální zkaženost a
vzájemnou nevraživost a degeneraci parlamentarismu,
strana liberální ztratila pravé opodstatnění své existence, a to ve prospěch stran jiných, v nichž především
víra byla živá, jako na př. ve straně republikánské a
straně socialistické, s nimiž strana liberální byla v nepřátelství. Teprve po fašismu nový liberalismus, očistiv
se podzemní politickou činností a snaže se nyní konkrétně řešit sociální problémy, zdá se znovu získávat
nekteré ze svých posic.
S hlediska zájmu liberálů o sociální problémy je důležitý fakt, že proti liberalismu povstalo nové politické
hnutí, vedené zásadou nerozborné jednoty mezi politickou svobodou a sociální spravedlností: strana aktivistická; toto hnutí uvedli v život právě mnozí antifašisté,
dříve náležející ke straně liberální, a zvláště žáci Croceho; základní rozdíl a důvod k četným polemikám je
v tom, že tam, kde strana liberální mluví o asociálním
pokroku«, strana aktivistická mluví o jsociá.lní spravedlnostic. Je zřejrno, že je odvozena z republikánská
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doby obrozenské, r, republikánství MuBsdniho. I sido
urážku a hborúly byla neodvratná, protože, třebaže tu;
kategoricky novyslovujo o svém názoru na státní «řízeni • monarchie uobo republika V •• strunu liberální
jmiei ujo k monarchiemi), tož pro svá historická trudíce,
kdežto strunu aktivistická Jo nesmiřitelní* republikánská. Nynojňi kri.se uktlvlstioké struny, « niž vyiill mnozí znamenití mužové
mezi nimi nu př. bývaly miniutorsky předsedu l'Vrruoclo 1'urri, historik lailgl Bulvutorolll a filosof Guido du Kuggloro
ukázala, jak nesnadné jo uvést v soulad ve struno samé dvě tak protichůdné tendence, Jako jo liberalismus a socialismus.
Si dějinného a psychologického procesu odporu proti
liberalismu vznikla Jako politická ozbrojená stráž
podle slov Filipu. Metla, nejlopíiiho ducha zo struny •
od ného zcela odllflná Uíesťuntiliá demokracie, po pádu
faňlsmu v nových politických poměrooh pokračování
oné Lidové struny (X'artlto popolaro), jojlž idea xlobfo
vymezená a právo lim nesmlouvavá.!, nhcu utvářet, morální a náboženské křesťanské svědomí, nu jehož základě podle křesťanských demokratů jediné Je možný pokrok ve svobodě a spravedlnosti, v duchu bratrství a
uznání lidské osobností, Dějiny strany Jsou velmi bohaté na události a jo nutno uznat, že se strana vždy
snažila nezpronevěřil, HO svým zásadám, stávajíc so pro
své fisllí o rovnováhu mezi extrémním protikladem něněkollka málo jedinců (měflťunů) a mtichých jedinců
(proletářů) »stranou středu«, potilo označeni zakladatele lidové strany, Don Lulgi BLurzy, v jednom posolBtví z Ameriky v srpnu 3044, což přirozeně nebránilo
dncůnl hlavě strany, ministerskému předsedovi De Gasperlmu, aby neřekl, Že křesťanská demokracie je ochotna, k obhájeni svých zásad, sestoupit J do ulice, aby se
silou posLavila proti sile. Prohlášen! no bez významu
pro zkoumání profilu strany, která, neméně než strana
socialistická a komunistická, si říká, žo je stranou širokých vrstev, a — přes obhajobu soukromého majetku,
uznávaného křesťanstvím — její hlavní starosti sociální jo hájení práv nízkých tříd, chudých, vykořisťovaných, proti vfiemu hospodářskému útisku, ať již jednotlivců, skupin nebo 1 státu.
Co jsou, Jako strany ňlrokýeh vrstev, podle svého
profilu Italská struna socialistická a strana komunistická? A č s hlediska národního méně výrazný, vzhledem k týmž cílům a prostředkům socialistických a komunistických stran celého světa, profil italské strany
socialistické a komunistické má přece něco osobitého
svými počátky ix historickým vývojem. Socialistické
myfilenky byly propagovány v Italll již následovníkem
Babeufovýrn, Flllppem Buonarrotlm koncem. X V I I I . a
počátkem X I X . století a vlastencem Carlom Ptoacaraem
o něco později. Potom následovaly, Jeňté před myňlenkami marxistickým), anarchieko-revoluclonářské náxory
Bakuninovy. Marxlstícko-socíaliatlcké hnutí počalo v
Itálií r. 1866, ale skutečná ¿socialistická »trans/; zrodila se v Itálii teprve v r. 1802 a hned projevila svou povahu, jejímž základem Je třídní boj, v nepokojích, na
Sicílií v r. 1863 a v Miláně v r. 1808. Profil strany se
pak brzy rozštěpil ve dvě tendence: ve směr reformní
v čele s proslulým Filíppem Turatím, a ve směr revoluční H Enríeern Ferrirn, Arturem Labríolou atd. 7A(i-
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raznfiním této charakteristiky byl program maximální
a program minimální, vytvořený v samém lůně strany
v r. 1.000, který odpovídal těmto dvěma tendencím.
Směr reformní zvítězil na sjezdu v r. 1602, ale v 6Íroky e.h vrstvách ve skutečnosti převažoval program revoluční, v duchu syndikallsmu Sorelova. Nakonec vznikly proudy tři: reformní, syndlkaliatický a integrální, se
střídavou nadvládou toho či orioho směru. DoSIo to tak
daleko, že, když ze socialistické strany vyňal Mussolini,
který v ní v roce 10X2 triumfoval Jako horlivý revolucionář, a po válce počalo se rýsovat fašistické hnutí,
socialismus cítil se oslaben a Jako ostatní strany byl
přemožen fašismem. K ještě většímu oslabení přispěl
též v r. 1021 rozkol, z něhož vzniklá, Jako Italská odbočka moskevské XII. internaclonály, Italská strana komunistická. Podivný Je osud této Italské komunistické
strany
zrodila se právě v předvečer svého rozpuštěni! Ale italští komunisté prosil ákolením ve straně socialistické a mimo to se opírali o komunistickou stranu
ruskou. A je proto přirozené, žo Italská strana komunistická byla Jednou z pi vních, jež byly obnoveny po
skončení podzemního boje proti faálsmu a proti Němcům. Znovuzrození komunistické strany je zajímavé též
tím, že k němu dolilo ní. na základů všech zkušenosti
ruských a že stranu přinesla do dnešního politického
boje prvky, které před rozpuštěním III. internaclonály,
jejíž odbočkou 00 strana zrodila, zdály s idejemi strany
neslučitelné, totiž politiku národních zájmů a národní
Jednoty, V tomto vývoji marxistického učení
vždyť
nojon socialisté, ale I komunisté mluví dnes spíše o »progresivní demokracii« než " diktatuře proletarlátu a
ic zásadám historického materialismu a třídního boje
připojují, uč-ll Jo dokonce docela nenahrazují
zásadu
o vzájemném vztahu mezi svobodou a hospodářskou
spravedlností
komunismus Italský má své přesné postaveni. V dubnu llM-t tajemník strany, Togllnttl, vo
svém projevu výslovně prohlásil, žo komunistická strana naprosto nochco v Xtalll prosadit režim založený
smůl na existenci nebo vládě Jediné slvuivy. >V demokratické a pokrokové Halil musí být a budou různé
strany, odpovídající různým myšlenkám a zájmovým
proudům v Italském lidu. Nechcojno vydat soudu národa ani demokraty, ani llbcrály, ale faflisty.« Jo svrchované zajímavá tato Togllattlm předvídaná možnost
soužití s Ilborály, analogická s předpoklodem Crocoho,
který, mluvě o Ideovém programu liberální strany, nevyluxoval ani komunismus jako hospodářský režim,
kletý může být v souladu s dnešním liberalismem.
Poslední strana vládní esarchle, demokratická struna
práce, má fyStognomll dosti samostatnou, afl je jl té?,
možno považovat za poslední stadium Italské demokracie, totiž za levici stojící proti historické liberální a
konscrvntlvnt pravici, Tato strana se oilvolává na počátky italské demokracie a považuje na své základní
principy spravedlnost a svobodu, obviňujíc čistý liberalismus a Integrální socialismus z toho, í.e to jsou pouhé
abstrakce, /a synthosu jednoho 1 druhého prohluáujo
puk Ideu práce, Kánluhou této Italské demokratické
strany byle, že ¡ie postavila proti straně liberální, když
tato strana /.degenerovala, a žo zároveň, vo jménu hesla
pváeo jakožto sociálního a politického činitele, strhla
na sebe jiné dvě strany, stranu práce, která vznikla po
první světové válce, a tak zvanou sociální demokracii.

a že se zároveň l snažila uchovat též jistou část tradice
Mazziního.
Za přímé dédíee Mazziního, nazývaného otcem italské
demokracie, považují ee pak republikáni. V tomto dSdíctví dlužno hledat morální profil italské strany republikánské, s niž v r. 1644 splynula též strana Mazziního, jež dříve vznikla v ftímě, aby hájila ideály velkého
Janovana, Pro toto dědictví t í ž strana zůstala mimo
vládní koalicí, protože bylo pro ni nesiučitelno s republikánskou myšlenkou. Strana republikánsícá má mezi
italskými stranami nejrnenéí počet straníku, ale těší se
velké vážnosti a úctě, protože je považována mezi nimi
za nejčistší a skutečně nesmlouvavou. Ponecháme-li
stranou její zdůraznění především problému konstitučnílio, strana republikánská je ponikud méně kategorická ve svých požadavcích sociálních; jejími principy jsou
v každém případě zásady Mazziniho: ¿Kapitál a práce
v týchž rukou. Každému ovoce vlastni práce. Kde nepracuje,' nemá právo na život? — zásady, jež jsou
ostatné základem všech socialistických doktrín a jež se
strana republikánská «nazi rozřeált doktrínou syndíkallstlckou.
Naprostým protikladem strany republikánské 1 všech
stran levicových je demokratická strana italská, nejradikálnéjfií strana pravicová, jež přes svou konservatlvnl tendenci (je Italskou stranou monarchlstickou par
excellence) říká si strana demokratická, což má jistou
Ironickou příchuť, pomy3líme-ll, že demokratickou se
odvažovala nazývat dokonce I strana fašistická. Vzhledem ke svému původu — vznikla sloučením tří politických podzemních hnutí — Italská strana demokratická
měla a má mezí svými straníky mnoho znamenitých
duchů; poslední dobou pokazila pak svůj morální profil
tím, žo se přidala lc hnutí majícímu hlavním orgánem
týdeník »IAiomo qualunquet (Kdokoliv), kteréžto hnuti je jedním z nejsmutnějších zjevů politického života
ltnlského, protože soustřeďuje nejenom všechny nespokojence z doby poválečné, všechny slabochy, kteří nejsou schopni zařadit se do té či oné strany, ale též í politické dobrodruhy, všechny bývalé fašlsty, kteří douf a j í ve znovuzrození fašismu, třebas pod jiným názvem,
vo stínu monarchie, oné »velké spoluvlnnlcet na dnešním zničení Italie.
S výjimkou hnutí »L'uorao qualunqucí všechny zmíněné 3truny maji v celku morální rysy, jež opravňují
jejich existenci: totiž, že se udržely, utvořily a znovuvytvořlly, vedouce podzemní boj proti fašismu, boj, který většinu Italů opravňuje hledéti se vztyčenou hlavou
a upírá cizincům právo, aby, mluvíce o Itálii, směňovali
jl beze všeho s fašismem. Onu čest podzemního boje
sdílely se stranami většími i hnutí menši, jako italská
socialistická strana revoluční, levé křídlo strany socialistické, strana křesťanské levice, odvážný a originální
pokus sblížit křesťanství a komunismus, strana jednoty
proletarlátu, křesťanské sociální hnutí, sociální revoluční fronta. Větčina těchto hnuti jistě skončí jen jako
přítoky větších řek; ostatně se mluví o splynutí I u
stran větších: nojdůležttějSÍ mezí nimi je splynutí strany socialistické a strany komunistické, »avržené tajemníkem italské socialistické strany Pietrcm Nennim. Blízké volby budou důkazem životní schopnosti stran, zkušebním kamenem reality zdravé, čestné italské demokracie.
(Psáno pro Obzory - přel. bm)

Politické síly v Evropě
Původní zpráva »Obnorft1. tgd - Londýn.
Zde v Unulýně hovoří se mnoho o tom. které politické sily \ 10 v ropě jsou dnes rozhodující a budou určovat
příští vývoj v této části světa. Jeden :-, významných
londýnských novinářů, diplomovaný zpravodaj britského rozhlasu, provedl na podkladě statistického materiálu důkladnou analysu skutečného stranického roz\r:.,vení v Evropě a poměru sil. Uveřejňuji tu část
jeho práco, která «ejméun pro naSoho čtenáře v toto
předvolební době ue.ní be-i výr.aa-mu a sájmu.
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»Vynecháme-b Německo, které má býtl převyehováno
k demokracii, a neutrální zorně, je zde pouze pět zemí,
v nichž má býti voleno. Jsou to Československo, Holandsko. Polsko, Rumunsko a Itálie. Vedle nich je již
jedenáct států, které -volby provedly. Z nich dra, na
neStěstí. nám mnoho neřeknou, neboť v Bulharsku a
v Jugoslávii se konaly volby, při nichž lidé mohli hlasovat pouse pro nebo proti jednotné listině kandidátů. Neměli výběr mezi stranami nebo osobami a nevíme — opravdu nemáme ani představy — co si lidé
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v těchto zemích dopravily mysli nebo které strany by
si byli vyvolili, kdyby byli měli svobodu výběru. Proto
je musíme vynechat! s našich výpočtů.
TU však nám stále zůstává 9 zemí. kde provedeny
byly volby a kde měli voličové značný výběr mezi stranami velmi rozličné povahy. Těmito devíti zeměmi jsou
V. Britanie, Francie, Belgie, Dánsko. Norsko. Finsko,
Rakousko, Maďarsko a Řecko. Tyto země mají dohromady více než 137 milionů obyvatelstva z 260 milionů
z 16 zemí, o nichž uvažujeme. Jinými slovy: asi 53%
příslušníků bývalých válčících národů Evropy, které
mají svobodu volit, již jednou od konce války v Evropě
volilo.
Kam spěje
vývoj?
Jak rozhodli? Kterým směrem jdou jejich názory?
Chceme-li odpovědět na tuto otázku, je zapotřebí trochu rozboru strun a základní matematiky. Strany vystupuji pod nejrůznějšími jmény a jeden název zřídkakdy znamená přesně totéž ve dvou různých zemích.
Vždy však znamená n ě c o a toto něco může býtl
nalezeno, jestliže se podíváme na skutečnou politiku,
kryjící se názvy stran. Tímto pohledem, jak myslím,
zjistíme, že v Evropě je 5 hlavních politických směrů. Na pravici jsou konservativcl rozmanitě označení.
Na levici komunisté a socialisté. Mezi nimi Jsou dvě
další skupiny, křesťanšti demokraté na stnmě jedné,
a různé strany liberální, agrární nebo rolnické na straně druhé. Všechny tyto tendence nenaleznete v každé
zemi, ale shledáte, že ve více než jedné zemi skutečné
názory každé strany spadají do té nebo oné skupiny.
Křesťansko-decmokratieké strany v moderní Evropě
jsou sociálně značně pokrokové, ale s vírou v náboženskou výchovu a stálý ústavní pokrok. Liberálové
jsou zpravidla konservatlvnějši v hospodářské politice
a rolnické strany obvykle požaduji pokrokovou politiku bez přílišného extrémismu.
Tak jsem kvalifikoval ty, které jsem zkoumal,
Kde na příklad je křceťansko-demokratlcká strana
jedinou ncsodalistickou stromou, jako v Belgii, nazval
jsem jl konscrvatlvnl, bez ohledu na její jméno. Tam,
kde bojovala v oposicl proti pravicovým stranám, jako
ve Francii, nazval jsem ji katolickou. Podolxně jsem
hodnotil národní llberály ve Velké Britanii jako konsorviativce. V případě Maďarska jsem rozdělil hlasy národní rolnické strany mezi socialisty a komunisty, což
je patrně přehnaně štědré vůči oběma.

Ve Finsku jsem počítal »demokratickou unii« jako
komunistickou, ačkoliv jsou v ni někteří socialisté.
Pokud se Řecka týče, kde socialisté a komunisté bojkotovali volby, počítal jsem na každou « těchto stran
jednu třetinu celkového počtu nevoličů, což je /.¡use
štědré.
Zůstává otáakou, zda do výpočtu má býtl pojata
Britanie. Myslím, že ano, neboť je nerozlučnou části
Evropy a byla válkou dotěrná, stejné jako kterákoli
jiná země, ale pro případ, že by al někdo myslel, í,e
britská mentalita je odlišná, protože nikdy nepoznala
nacistickou okupaci anebo « jiného důvodu, sestavil
jsem číslice ve dva vzory, který zahrnuje Velkou Britanii, a druhý, který jl vynechává. Výsledky jsou v obou
případech zajímavé.
Podívejme se nejdříve na skupinu, do niž je pojata
Velká Britanie. Nejvíce hlasů maji socialisté, totiž
21,902.129 hlasů. Celkem Ičkuč za nimi (sou konservativcl so 17,953.143 hlasy. Pak veliká mezera a wv nl
komunisté se 7,085,180 a jim sltoro rovni llherálové ne
7,056.800. Poslední jsou katolíci so 4,748.020. Vyjlklřlme-11 to v procentech, které jo možno «mVv.o sledovali,
dospějetmo k tomuto výsledku: Soelftllolé maji 32,5 pro
cen ta a kanservaUvel 29,5 procentu, /¡bývá tedy 38
procent, z nichž 5.5 procenta připadá na velmi malé
strany, JKJ 12.5 procent; na komunisty a na llberály a
7.5 procenta na katolíky,
A nyní, vynochilme-ll V, BrllanH, pověstnou svou
stabilitou, a podíváme no pouze irn oněch <w»m m n i
kontlnoaitálail lQvropy, jež až dosud bWtwmUy, tloHlanumo tyto výsledky voleb:
Socialisté
0,852,47-1 (27%)
Konneivatlvcl
7,1192,334 (82%)
Komunlflté
7,1580,380 (22%)
Llberálové
5,477,228 (15%)
Katolíci
4,748,020 (18%)
Tuilo procentu J*ou zaokrouhlena k nojbllžňl polovuié
procentu, což je dout. piermé, »iiibýváme-II ne celkem
nad 00 milionů, Myslím, že v obou případech
wi(po>
čltáváme-ll V. Brltomll ČI nikoliv
dokazuji mnohem větší stabilitu, než ne mnoho lidi domnívalo.
Nolzo říci, Žo by Evropa npčla ke komunismu, spfňe
naopak. Křesťanské strany vfludo ztokaly a jsou mocným
politickým lwiutfim,

Z dopisů redakci
Vážená redakce!
Po revoluci a našem osvobození Rudou armádou so
mnoho debatovalo o tom, proč nám nepřišli na pomoc
Američané, kteří byli tak blízko, nebo proč neprovedli
alespoň nějaké hloubkové útoky a shozy zbrani. Dostalo se nám brzy vysvětlení, a to od profesorů ve škole, od vojáků vrátivších se ze zahraničí a 1 od samotných ruských důstojníků, s kterými jsme přišly do styku hned v první den osvobození (v protějším domě měli totiž hlavni stan tehdy ještě generálové I J etrov a Rybalko). Všechny odpovědi na naše dotazy vyzněly v
témže smyslu, že Američané nám sice na pomoc šil, ale
jelikož byla uzavřena smlouva, že nás osvobodí Rudá
armáda, byli na polovině cesty vráceni na přísný rozkaz jejich velitele. Všechny tyto zprávy nám potvrdili
i naši známí z Rokycan, jejichž jeden člen rodiny se
stal tlumočníkem tamějšího amerického velitele a přímo jej prosil, aby poslal pomoc bojující Praze, neboť
hlášení rozhlasu zněla stále zoufaleji. Velitel však s lítostí odpověděl, že další postup ku Praze mu byl znemožněn přísným rozkazem, který nesmí překročit. —
Tato vysvětlení jsou zcela přijatelná a odůvodněná, ale
jistá část občanů si vykládá situací z května minulého
roku po svém způsobu, vrhajíc tím špatné světlo na
americkou armádu. — Proto se nám zdá nejen nevhodné, ale i směšné, dočítáme-U se v » K . P.< ze dne 3. C.
1946 v článku »Pražské povstání-r od Jaroslava Vozky
tuto invektivu: i Je stále hádankou, proč za povstání
nezakroužilo nad Prahou ani jediné anglo-arnerlcké le-
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tadlo a proč Američané uvízli někde u Rokycan, ač je
jich tanky mohly n e r u š e n é jet do Prahy.i • Také
v nadfltranlckém deníku »Práce« čteme v úvaze Jana
Drdy: » A ž do 0. 5. byli anglo-umerlCU hloubka)! nad
Prahou jako doma. Při revoluci marně náfi rozhlas naznačoval, kdo by mohli shodit zbraně. Cekali jsme Je
marně.«
Byly bychom rády, aby konečně někdo povolaný jasně a pravdivé odpověděl na tuto otázku.
Doufáme, ře redakce »Obzorů« bude tak laskavá a
dá nám odpověď na riáft doplň ve uvém týdeníku, aby
nám potvrdila, zda naše vývody jsou správné a opodstatněné. — S přátelským pozdravem: ffi. K., M. JC„
J. K., studentky z Prahy VIH.
P o z n á m k a r e d a k c e : Váš dohad je Hprávn1/,
Americká armáda v duchu dohody o vymezeni operačních pásem jednotlivých armád spojeneckých nem'hla
— nechtěl a-li dohodu hrubě porušit)—postoupit za čáru
se sovětským velitelem dohodnutou (Krasllcc-Rokycany-Strakonlce-Č. Krumlov). Tyto dohody o operačních
pásmech při rychlém postupu sovětské a americké armády Německem byly nutné, aby nenastal zmatek nebo
vzájemná infiltrace spojeneckých armád. Americký
tank, který dospěl až do Berouna, jednal tehdy proti
rozkazu a byl proto radlotelegraflcky j;ovolán zpčt: na
řádné vymezenou a dohodnutou demarkaěnl Báni. Podobně jako v případě Berlína, tak I v případě Pre.hy
byla tu prostě dohoda, oběma »tramami dodržená, že jídc
do Berifna, tak do Prahy vstoupí první Rudá armáda.
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Vážená
redakce,
v téchto dnech dostala se rané do rukou laiíha našeho
pana presidenta »Šest let exilu«, A/;koliv jsem přečetl
teprve několik prvních kapitol, přece již nad mnohými
skutečnostmi Jsem so musil pozastavit a hledat vysvětlení. V některých případech přece váak vysvětlení nenachá-zím, A Jsou to dva základní. President Beneň
o naííí první republice v uvederié knize pííle: (str. 22j
>A během posledních dvaceti let Čechoslováci vytrvalo
a nepřetržitě budovali svou prosperující republiku; vytvořili si svou sociální strukturu v obdivuhodné rovnováze, své pokrokové zákonodárství, své vyspělé národní
hospodářství a uspořádané finance; státní rozpočet měli
vždy v rovnováze atd,* A, potom dále (str. '-','•'>)•. >Neb,yl<> zde peraekuce nóiboženatví a církví, nebylo persekuee ani židů, nebylo také rasové persekuce Juké-hoicollv druhu. Byla to skutečné Jedna z aejosvícenějSích,
ni.jvyvlnutějňieh a jiejpokrokovéjfilch demokracií na
východ od ílýnat. Jak sl mám já, který jsem byl za
této republiky chlapcem, tyto vóty srovnat se soudy,
které se v mnohých novinách a na mnohých «chůzích
proilAóeJÍ dnetl? Řekněte nám mladým pravdu! Je
jasné, Ze pro mne pořád zůstává nejvyóší aulorltou
v těchto soudech ttáfi president, ala nevím, Jak si vysvětlil dulňí skutečnost, která se mně zjevuje pil čtení
jeho knihy. Vo své programové řeči v Chicagu president Celil (str. 00); »Přitom nespouštíme s mysli ten
základní fakt, že ať se události vyvinou jakkoliv, vňeulnio to, co v osvobozené vlasti přijde, co se tam stane,
bude rozhodnuto v pravém slova smyslu především národem samým doma. Jsme povinni vše to složit v jeho
iiico,'.: Přitom v/lalc, pokud vím, zůstává skutečností,
že lo iioJzáJklndněJfií, co v osvobozené republice přišlo,
to liž vládu! program, byl vyhlňAon fi. dubna, tedy v době, kdy na/íe vlast nebyla jofltě ani osvobozena a tedy
o společném rozhodováni nojvělšl části národa nemohlo
být: aul řofil, A tento vládní program byt Ihned uskutečňován formou dekretů, o kterých lid ani Jeho představitelé (parlament) nerozhodoval. Tolo neuvádím
snad proto, že byeli se stavěl proti linii tohoto programu, T f ó l se proto, že bych rád vyflcl z lěchto nesrovnalostí, které při Četbě kmihy vyvstávají.
Čestmír Křiž, studující, Kuřím.

Vážená

redakce!

Pří oslavě výročí povstání v Semilech dne 3. V.
1046, spojenou s dekorováním praporu sovětského gardového pluku na náměstí v Semitech, mluvil generální
tajemník svazu, národní revoluce Jaroslav O r á l e k ,
který mtrno jiné řekl: »Musíme si připomínat dny
Mnichova, tenkrát měla s nární A n g l i e a Francie
smlouvu, že, budeme-li napadeni, půjdou nám na pomoc
Anglie a Francie tuto smlouvu, a smlouvy má každý
pořádný člověk plnit, n e s p l n i l y . ;
Tato nepravda o Anglii, která s námi žádnou smlouvu neměla, což, doufám, by mělo býti panu O r á l k o v i
známo, byla přednesena před vysokými našimi důstojníky a před sovětským vojenským aítaché majorem Luzinem a asi 3000 posluchači.
Nejsme tupohlaví Němci, aby nám takové nepravdy
nékdo o Anglii, našem spojenci ve válce, vykládal.
Zvláště by so k tomu neměl snížit generální tajemník
svazu národní revoluce, toho národa, který se hlásí
k Hunovi, velkému zastánci pravdy.
Což, chceme-li oslavit jednoho spojence, musíme urážet druhého? Jak jinak zněla slova sovětského důstojníka, pana majora Lužina: i Mě li jsme ve válce dobré
upojonce, mezi nimi vás, Čechoslováky.« Což se musí
užívatl ižl ? Víme dobře, kam lo se svojí lží dopracovali Němci.
MUDr K. N.
Vážená

redakce!

Svátek práce dne 1. května byl u nás, jako v každém měnté oslaven manifestacemi všech politických
stran,
Byl jsem velmi překvapen, když jsem viděl, že v manifestačním průvodu komunistické strany byl zařáděn
krojovaný oddíl skautský. Myslím, že skautlng, jako
organlsace nadatranlcká, by se neměl účastnili průvodu jedné politické strany. Každý ze skautů, který Jo
Členem některé z politických stran, může se účastnltl
manifestace své strany, nikoliv však v kroji. Tímto
skutkem « • zneužívá jak nadatranlckostl, tak l jména
skuulingu.
E. Steťfan, stud., Podmokly.

K U L T U R A VE S V Ě T Ě I U N Á S
Škola politické výchovy
85 u redukce dr, Jaroslava Peoháčku
a dr, Ctibora Mařana vydává mikindutokitvl OAT-Universum v Praze II,
Václavská ulleo 12, knihovnu »Nové
tlilo v, ktoroiK právem nazývá v podtitulu školou politické výchovy. Jdo
o sbírku, která v nevelkých, ale
hutně a jasně psaných knížkách
orientuje ňleuáiv o nojzáviižnějších
pollUdlcýoh otiU-ikáe.h dno, a to důkladným, věcným apCisobom, který
nozůHlává na povrchu u zřetelně so
tím llflt od podobných sbírek brožur,
vydávaných v Jiných českých nakladatelstvích. Po Chudobově p tjodnánl
o nové české Školo, o ktorói jsme
tu již přinosil zprávu, vyšly tam nvní
tři nové svazky, na které jo itáhoduo
upozornit:,

Odborářství v SSSR
Dr Jiří Slabá v Informativní ptáci
nazvané
i-Odborářská
politika
v
SSSlís, nabývá so organizací syndlkuliatlekého hnutí v největším slovanském státu a sleduje jeho vývoj
od sjesdu sovětské komunistické
strany v r. 1020 o& po zavoděni nové
politiky kolektivních smluv v r. IPoS.
2 joho studie vyplývá jasně povaha
sovětského odborářstvi jako polo-
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státní organlsace pod přímou kontrolou státu, s úkolem provádět politiku předepsanou slátem, K tomuto
stavu se v SSSR dospělo velmi brzy,
Jakmile byla zásada kolektivního řízení státního podniku postupně opuňtěiiu ve prospěch osobního řízení,
které pak vůči státu převzalo všeclmu odpovědnost za hospodářskou
úspěšnost podniku. Odborové organlsace od té doby již nemohou zasaliovat do správy podnllcu a podle
nařízení z r. 1939, kterým byla vyhlášenu absolutní autorita ředitelů
podniků, jo odborovým orgonisaclm
nakázáno vměšovat so do řízeni průmyslu vůbec; mají jen poradní hlas
při vypracování plánů jednotlivých
podniků. Neobešlo s> to ovšem her.
krisl a čistek - zejména v r. 192S,
kdy bylo sesazeno celé předsednictvo
ÚRO i s předsedou Tontsklm, kteří
so přikláněli k Ideálnímu komunistickému nazírání na věc — a bylo nutno zavést také t. xv. socialistické
soutěžení, které má naaiijit. aby se
nu sovětský stát nepohližoio jako na
stát kapitalistický, 'jemuž je m í v w
dát co nejmenSÍ pracovní výkon. a':e
přitom : něho vymačkat eo nejvjtši
odměnu. Pak ovšem také sovětské
t • RO úplně splynulo s koniisariátem

práce, i kdvž r. 1936 mu byly zastaveny v:, 'cluiy příspěvky z hospodářských fondů podniků a Jeho příjem
byl omezen na příspěvky členské,
takže bylo nultio škrtnout značnou
část z 76.500 placených funkcionářů.
Slubova studie těmito Informacemi
poskytuje velmi cenné podněty pro
řešení našich vlastních sociálních a
odborářských úkolů.

Pohled k Východu
Josef Skopec, ve statí »Pohled
k Východu; zamířil rovněž k našemu
nejbllžšímu spojenci, k SSSR, ale spíše se stanoviska historického, sledujícího vývoj myšlenek o slovanské
v.-.éj.MnnosU na půdě naší i na půdě
nejvčlšího sto van. národa, v K • -ku.
Jeho po-tnariky k událostem r. 1SJS.
k polit, -e Havlíčkově a Masarykové
i k ruskému slavjanofilství jsou zaloieny na důkladné znalostí věcí.
V naplněni křesťanských sásnd sociálních. vidi pak nejlepši možnost
sblScnt s výsledky velké rusk' r : volu oe r. 191?.

Zisk a zaměstnanci
Nejpronikavější pracL která posud
v -»Novém dí': t vyšla, je studie dr.
Marka Weiticha »účast zaměstnanců
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na zisku a kapitálu podniku«. Historickým úvodem zjišťuje Weirieh, jak
se tento užitečný doplněk pracovní
smlouvy teprve po prve světově válce dostal z oblasti theoretlckých rozprav na pole
ekonomické,
kam
vlastně patří — poněvadž i v solidaristické soustavě závisí zisk na výnosnosti podnikání. Rozebírá pak
poměr kapitálu a práce a dovozuje,
že právě přiznání jakýchkoli práv
dělníků, plynoucích z jejich pracovního výkonu, vedlo k uznáni soukromého majetku a vyvrátilo socialistickou zásadu, že statků má být používáno podle potřeby každého jednotlivce, poněvadž právě tím, že se
staví na prácí, nikoli na spotřebě,
přiznává se pracujícím vlastnický nárok na výtěžek práce. V další kapitole zabývá se Weirieh theoretickou

soustavou účasti zaměstnanců na
zisku a kapitálu a zdůrazňuje piltom zejména nutné rozlišeni provozního výnosu od zisku ryzího. Podrobně se zabývá také připadnou účastí
zaměstnanců na ztrátě v podnikáni
a druhv různých praktických soustav
účasti nu zisku 1 kapitálu.' Praktickými příklady těchto řešení a stati o jejich roršíření v různých zemích je
tato velmi poučná knížka zakončena.
Víme, že presidentovým dekretem
7. 21. října 3SM5 byl též u nás zaveden povinný příspěvek správy závodu závodní radě, jehož minimální výše byla stanovena na 10 procent
z čistého zisku, ač by snad bylo bývalo účelnější stanovit jej hned v zákoně podílem součtu mezd a služného na obhospodařovaném kapitálu.
Bude-ll tohoto zákona zejména dobiv

Nové vykopávky v Římě
Během léta 1010 byly započaty práce v kryptě svatopetrské, známé pod jménem Stará jeskyně, za účelem
opatřeni většího prostoru a lepšího uspořádáni pro
mausolea papežů a královských osobností zde pohřbených. K tomuto clil bylo nutno snížili rovinu půdy
v kryptě, a jak byly tyto práce konány, postupné
vyšly najevo netušené památky římských hrobů. Na
přání samotného papeže byl ihned zahájen archeologický výzkum, jenž vedl lc objevu úplného římského
hřbitova, b pohanskými a ranými křesťanskými hroby,
datovanými do údobí mezi polovinou druhého a koncem třetího století.
To bylo po prvé, kdy byly provedeny sountnvné archeologické výkopy pod svatopetrským chrámem, a dosažené výsledky byly historicky vysoce zajímavé. Dokazovaly, že hroby, objevené v různých stadiích během stavby basiliky v šestnáctém a sedmnáctém století, nebyly sporadickými případy, nýbrž že celá oblast,
zaujímaná basilikou a náspem pod ní, bývala od dávných dob pravidelným pohřebištěm. Přinášely poučení
o původní konfiguraci vatikánského pahorku a nesnázích, jež museli překonávat staří architekti basiliky
Konstantinovy, stavějíce chrám nad hrobem sv. Petra;
a posléze daly tvar předchozím domněnkám o poloze
cirku, v němž podle tradice — byli mučeni svatí. Nalezené hroby dodaly bohatý přírůstek k sarkofágům
a nápisům pohanským a časně křesťanským, již dříve
nalezeným v tomto obvodu.
Vedle cirku.
Hřbitov obsahuje více než tucet mausolejí, uspořádaných ve dvou souběžných řadách, oddělených úzkým
chodníkem. Průčelí těchto katakomb byla zčásti zničena, aby mohly být vykopány základy basiliky KonBtatlnovy, která byla prvním chrámem, postaveným
na tomto místě. Jejich vnější zdí jsou celé z pečlivě
pokládaných cihel, se stejnou charakteristickou dekorací a římsami, jaké byly později napodobeny na stavbách z renesančního období. První, počínaje od východu, je mausoleum jistého Gala Poplila Herakly,
a nápis nad vchodem zvěstuje, že mrtvý si přál býlí
pohřben >ve Vatikánu vedle cirku-. Další představuje
dvě fáze dekorace, starší ze středu drahého století, se
schránou pro spálené ostatky, druhá a novější s hrobkou pro pohřbení. Jedno z nejlépe zachovaných náleželo Fatmii Redemptě, ženě Aurelia Herma, propuštěnce
Diokleciánova a Maximi liánová.. Za ním je mausoleum,
stavěné Luciem Tulliem Zethem pro něj samého a jeho
ženu a děti. Jejich pohřební urny jsou krášleny kresbami vozatajů, což se zdá znázorňovat vztah rodiny k závodům ve vedlejším cirku.
Jsou zde některé takové podrobnosti, prozrazující
čistě lidské zájmy. Nápis v jiné cele znamuje, že tu
leží jakýsi Titus Aelius Tyrannus, svobod nik císaře
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vytiMto také k získáni účasti na kapitálu podniku umožněním, aby
podíly na zisku byly ponechány ve
vkladech a úrokovány stejně jako
ostatní kapitál — bude jej možno
pokládat za velký sociální pokrok
ve výstavbě nového iseskoslovenwUa.
Ale Wetrichova knížku nabádá ještě
k dalšímu domyšleni včel; jedním
z důvodů, které vedou k «uvádění
Účasti nu Klsku u kapitálu, je »něha,
aby so zvýšila odpovědnost pracujících vůči podnikům, v nlohň pracují.
A nu tuto odpovědnost ještě vleo nrž
účast na ryzím podnikovém zisku působí účast na hospodářském výsledku
jejich pracovního úseku, A lo jo, tuším, kardinální problém v hospodářské orguulsaol znárodněných podniků. Nechtěl by dr. WoJrleh talie tuto
věc podrobit zevrubné studil? J. T.

P r o f , E n r i c o Josi
TI la Aeliu Antonínu Pia (111K KU), který byl vedoucím finanční správy bol|\leké provincie ( » a eomments
rit« provlnelue Bolglono*). Nejoháznlojíit z mausolejí
patří rodině Caolonlově, která Jo připomínána bohatými pohřebními urnami. Pod podlahou tohoto byla
později pohřbena křesťanská Žena, Jménem Mmllle dor»
gonla, jejíž náhrobní kámen JI představuje naklánějící
se, aby dosáhla vody, a Jež Jo oplakáváme svým milujícím manželem jako řunliua dulelti«,
Egyptské motivy,
Dálo Je tu malé mausoleum, m stropem a «Umami
ozdobenými mosaikami. Tím je stanoven nojčiuilějňl
známý případ užívá.ni mosaiky v křesťanském náhrobním umíní. Na prostřední stěně je rybář se svou udicí,
jak je často zobrazován na náhrobních malbách a » a
některých křesťanských sarkofázích, Napravo je Jonáš, pohlcovaný velrybou; naproti je chatrné zobrazeni
Dobrého Pastýře. Na stropě jo. znázorněn Hellon ve
svém voze, taženém čtyřmi bujnými hřebel a ověnčeném vinnými úponlty v obdivuhodných variacích. Celek vyufcupuje s velkou účinností ze žlutého pozadí.
Ze dvou významných mausolejí na jižní struně průchodu byl vchod prvního zdemolován při stavbě Konstantinovy basiliky. Na vnitřních stěnách jsou. zachovány dva klenuté přístěnky, jeden nad druhým, s dekoracemi na červeném pozudí. Mezi těmito je zajímavá flguřka nějakého egyptského božstva, nesoucí hůlku
ve své pravé ruce, zatím co levá drží a nich. Je oblečena látkou v turecké modři, s geometrickými odznaky zelenými a bílými, těsně připjatými širokými
páskami. Hlava Je pokryta vysokým turbanem, podobným oněrm, Jež dosud nosí dervlfíové. Její nohy spočívají na vyšívaném polštářku. V těchto přfstěnefch
leží sarkofágy, Jež zde byly umístěny jistě na počátku
třetího století. N a Jednom z řeckého mramoru, výtečně kresleno, je znázorněno vítězství. Dl ony/to vo.
Druhé mausoleum, Jež Je netknuté, obsahuje dva
sarkofágy z počátku třetího století. 'První jo věnován
MarcJou Urblcou její sestře, Marcil FeJlcltě; nese její
portrét, s vlasy ve, stylu období císařovny Otocille
Severy, ženy Filipa Arabského. Druhý byl zhotoven
pro Qufnta Marola Herma a jeho ženu MareJl Thrasonldovnu, jichž velmi realistické portréty lze vidět
na víku.
Bylo nápadné, Že pod chrámem svatopetrským nebyla
nalezena stopa ani po cirku Callgulově a Nerosové,
ani po Via Cornella, což oboji se mělo nalézat pod Vatikánskou basilikou, podle označení všech
topografů
starého Říma. Nelze rnítí pochybností z náznaků Plinía Staršího a Tacíta, že cirkus ležel uvnitř vatikánského obvodu. Nicméně eplgrař Oaía Pr/pllía Herakly
se zmiňuje, kromě jasných označení, že poloha cirku
nevbíhá pod Staré jeskyně, nýbrž nejspíše na jih od
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nich.. Dlouho ao myslelo, že architekti basiliky Konstantinovy pcružlli úbytků cirku, aby jlrnl podepřeli
její tři jižní steny, přestože bylo shledáno, že základy
jdou rovná do hloubky 30 stop pod nynější podlahou
basiliky, aniž by se setkávaly a nějakou stopou po
zdivu cirku.
Konstatinovňtt architekti bylí postaveni před strašlivý problém. Poloha byla nevhodná pro stavbu pětlkřídlé basiliky, jež rněla svým středem státí nad hrobem sv. Petra. Výzkumy ukázaly, žc stavitelé byli nuceni položití základy nejprve pro celou jlžnl část, a potom tnoutl do pahorkaté strany k severu, vyrovnávajíce polohu podepřením půdy na vrcholu starého hřbitova. Když byla basilika dokončena, bylo použito půdorysu mezi podlahou chrámu a hřbitovem, přizpůsobeného pro jistý počet nových hrobů. Vykopávky vynesly na svfitlo množství tčchto sarkofágů, zdobených
ornamentálními scénami z Písma. Víko jednoho bylo
použito Ic zakrytí sarkofágu papeže Pia Ví., v novém
uspořádání krypty. Skulptura na něrn představuje
první známé zachyceni výjevu, Jak Josef byl prodán
svými bratry Ismallltským kupcům. Je to první památka z období raného křewťam/kého um čni.
Slavní

papežové.

K provodění současných prací byli architekti nuceni
prodloužit základy dolů, až k podkladu vatikánského
pahorku. Nebylo jcfitĎ možno dokončit toLo nesmírné
dílo restaurační, Jež zahrnuje konstrukci nové podlahy zo zesíleného betonu, pro kryptu nud vrcholem objeveného hřbitova, Až budou tylo práce hotovy, návfitčvnfol budou moci vcházeli ke hřbitovu z vnější
strany svatopetrského chrámu. Naleznou hroby papežů seřadňné podél tři křídel krypty. Jsou zde pohřbeni
tito papežové; Řehoř IV, (Dl)»); Hadrlán IV., Mikuláš
I íreokspoar ze St. Albans (1154 59): Mikuláš III.
(1280); Bonifác V i n . (1303); Urban VI. (1380); Innoco ne, VII, (1405); Mikuláš V. (1455); Julius III. (1555);
Mnroollus II, (1555); Innoccno IX. (1501); Innocenc
XUl, (1724); Plus VI. (171)0); Benedikt XV..(1022);
a poslední papež, Plus XI,
Télo Iladrlána IV. leželo vo staré basilice až do r.
1000, kdy jeho Sarkofág byl otovřon, aby Jeho ostatky
mohly být přeneseny db krypty v novém chrámé.
Anglický paipcá byl nalezen odéný vo všechna svá
pnnilťlkálnl roucha. Schrána, v níž jeho télo nyní odpočívá, jo nádherný římský sarkofág z červeného granitu, zdobený ornamenty dvou Gorgonlíných hlav a glrland z růží, zavftSonýoh na volslcýeh rozích.
Vedlo hrobu Pia XI. byly umístěny 'hroby Stuartovoů, Jakuba (starého protondenla) a jeho dvou synů,
který so stal kardinálem biskupem z Fraacatl, a arcikmV.em svatopetrským. Jiné královské osobnosti zde
pohřbené jsou: císař Otto (088), královna Charlotta,
•/. Cypru (1487), a královna Marie Kristina Švédská,
klorá zemřela v fttvnů r. 1080. Slavná královna švédská loží ustrojena v róbě a s korunou na hlavě, so
žezlem po straně, tvář majíc zakrytu tenkou ntřibrnou
maskou. Během vykopávek byly otevřeny některé jiné,
sousední místnosti, jichž bude použito jako hrobek
jiných papežů, kardinálů, a velkých osobností.
»TImes.

Hudba týdne

Festival »Pražské jaro«,
četných hudebních festivalů, pořádaných po celém
světě, so trvalo udržely a proslavily je.n dva: bayreuthský, který so ¡^peelallsoval na díla Wagnerova, a salzburský, s těžištěm zájmu na klasické tvorbě operní,
hlavně ovšem německé. Česká filharmonie u příležitosti
svého 50. výročí »aložen( se čilo chopila vhodné příležitosti k uspořádání festivalu »Pražský jaro t, který má
jistě nejlopší předpoklady k tomu, aby so jak významem, tak úrovní přiřadil k festivalům vpředu jmenovaným. Byla to myšlenka šťastná, a věříme pevně, že
jeho zásluhou se Praha každého roku v květnových
dnech stáno hudebním a společenským srdcem světa.
^Mo&nostl »Pražského jara« jsou dány dále tím, i o
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se dosud nervi, zda a kdy budou oba německé festivaly
zahájeny, nýbrž i tím, že s nimi ani časově, ani programové nekonkuruje. Naopak, spíáe doplňuje, neboť Jeho ko3tru tvoří koncerty symfonické, sólistní, komorní, a koncerty, seznamující cizinu s naší tvorbou
soudobou, tíkol pražského festivalu se však nevyčerpá
pouze na polí hudebním. Jeho srnysl může být v základě pojímán 1 politicky. Tím, že nás celý svět zcela
oficiálně považuje za spojujíc! článek mezí Východem
a Západem — a v čemž i my sami vidíme své nové,
nesmírně důležité dějinné poslání — soustředili jsme
k sobě pozornost, kterou nesmíme zklamat. Očekávají
od nás více než pouhé akademické úvahy, či platonické
tirády o dorozumémí národů: očekává se od nás práce
na tomto dorozumění, činy. Věříme, že festival iPražaké Jaro< takovým činem je a že tedy bude znamenat
nejem velké aktivum čs. života kulturního, nýbrž
1 mocné pojítko přátelství mezinárodního. Zdravíme
festival v tomto duchu a přejeme mu největší úspěch
dnes, 1 do budoucnosti.
A nyní In med las res. Počátek byl poněkud klopýtavý, zejména pokud se týče orgonlsace návštěv. Chápeme, že v dneňní finančně obtížné době je málo těch,
kdož si mohou dovolit luxus několika vstupenek na více
koncertů a že zaplnit každodemně Smetanovu síň a Rudolfinum současné jeví se problematickým. Vyskytují
se však stížnosti, že některé počáteční koncerty byly
označeny za vyprodané, ač ve skutečnosti často zely
poloviční prázdnotou. Tato skutečnost stává se nám pak
dvojnásob zdrojem studu v případě, kdy se zahajovacího
koncertu zúčastnil sám pan president, nebo na př. na
koncertě proslulého Calvetova kvarteta, které dovede
naplnit do posledního místečka nékollkatisícové konccrl.nl aíně národů hudebně téměř negramotných, kdežto národ, v něm, >co Čech, to muzikant«, zaplní sotva
dvě třetiny Smetanovy sině. Doufejme, že chyby, které
so přihodily, budou nám alespoň poučením pro příště
a přejděme k úkazům radostnějším. Je to v prvé řadě
vysoká umělecká úroveň koncertů a péče, jaká byla věnována stránkám čistě hudebním. Zahájení se konalo
11. V, ve zdech Rudolfina, posvěcených tím nejkrásnějůlin, co může naše vlast nabídnout: hudbou a demokracií. Orchestr České filharmonie vedl osvědčený a pilný
R. Kuboltk. Po státní hymně následovala Foersterova
hyminldká Slavnostní ouvertura, poté dnes nejvíce ceněné dílo Ostrčllovo Křížová cesta, vzpomínající těch,
kdož nesli v minulé válce v našem národě kříž nejtěžšl
— padlých mučedníků — na což navázala svým hrdým
a odhodlaným vzdorem Dvořákova dramatická 7. symfonie d-moll. Práce dirigenta i orchestru byla na výši
svěřených úkolů, snad jen dynamické exponování nástrojů je třeba zjemnit vzhledem k monšímu interiéru
Rudolfina, jinak akusticky I esteticky naprosto vyhovujícího. — Neděle 12. května patřila památce genia
české hudby Bedřicha Smetany, který v tento den před
G2 lety dokonal. V Rudolfinu bylo po prvé vůbec na
pořadu stěžejní dílo české hudby symfonické Má vlast,
zatím co v Národním divadle současně provedeno slavnostní dílo české hudby operní — Libuše. — V pondělí
Rudolfinum hostilo kanadského dirigenta Jeana Beaudeta, ředitele CBC (kanadského rodí lasu i, který provedl s orchestrem Č. f. několik drobných skladeb ze
soudobé hudby kanadské, nám téměř zcela neznámé.
Vcelku je možno říci, že běží o skladby eklektlcky zaměřené, málo výbojné, se zřetelnou náchylností k projevu romantickému a prokazující inspirační zdroje
zvláště v hudbě francouzské. Dirigent sám, Francouz
zjevem, vystoupením i školením, vzbudil příznivý dojem.
V téže době se konal ve Smetanově síni koncert
tenoristy Královské opery v Kodani, známého příznivce
našeho národa Tyge Tygesena, který je u naší veřejnosti umělecky i lidsky zapsán co nejlépe. Zr>stih! jsem
jen druhou polovinu koncertu, v níž zpíval písně francoruské. Znamenitá kultura hlasová se u něho pojí s výrazným, ale vkusným přednesem, jenž je jeho největSÍ
předností. Místy se blýskne jasnou výškou a drsmatickým fondem, nikdy však na úkor umělecké kásně.
Vadilo mi pouze poněkud zhýčkané osobní vystoupení
umělcovo. Přijeti vřelé. — Večerem, který v průběhu
sotva ji- může býti předstižen, bylo úterní vystoupení
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rvěiomániého Calvetova kvarteta. Jeho slo&ení proti
předválečnému se změnilo; zůstal pouze primartus Calvet, kdežto Guilewitch, Pascal a Mas byli vystřídáni
Champeilem, Kussoneni a Recasensem. A kromě toho
zůstalo ono nedostižné umění, snad ještě prohloubeně
a uzrálejší. Psát kritiku o výkonech tohoto jedinečného souboru v Debussyho g-moll, v Ravelově F-dur
a v Milhaudově 12. kvartetu, znamenalo by pouze závodit s ostatními referáty ve vymýšleni superlativů.
Pro nedostatek místa si to uspoříme, řekneme jen,
že tento večer nám zůstane navždy nezapomenutelným a že pokládáme tento soubor za nejdokonalojší
soudobě ouatuor světa. Neutuchající nadšení obeecenstva překonalo všechny dosavadní projevy tohoto
tirv.hu. — Velmi příjemným překvapením pro po prvé
• nabitý* sál Rudolfina bylo vystoupení 281etého amerického dirigenta Bernsteina. Jeho jméno má již dnes
v Americe nejlepší zvuk — a právem. Veliké nadání
a bezprostřední spojení s tak vynikajícími mistry
taktovky, jakými jsou Walter, Kussewitski, Rodzlnskl,
Stokowski a Ol mandy přináší již plody zcela uzrálé.
Rytmický švih, hbitost, bystrý postřeh, suverénní ovládání všech flness dirigentského uměni, vášnivé soustředění, naprosté proniknuti dila n pohybová elegance
až dandyovská přinutily pražské obecenstvo po provedení všech skladeb k dlouhotrvajícím aplausům, ať
již to byla Slavnostní ouvertura W . H. Schumana,
skladba temperamentního charakteru, formálně však
neucelená, nebo Barbcrftv velmi zujimavý II. Essay,
piokazující velkou komposiční obratnost a vyspělý
smysl pro dramatičnost a stavbu díla, čl Hurrísova
symfonie č. 3, považovaná za representativní dílo současné vážné hudby americké, dávající v exposici postupně příležitost
jednotlivým skupinám
nástrojů
k rozvinutí barevností zvukové, v druhé půli puk jejich
schopností motorické, nebo dále Aarona Coplanda Bl
salón México. skladba čerpající (jako obvykle) Inspiraci z exotických vzorů rytmických i melodických,
avšak bez osobitějšího zpracováni a bez dostatečného
formálního zvládnutí. Instrumentální vynalézavost a
lesk má Jen zakrýt nedostatek vlastni tvořivé sily.
Nejnapjatěji očekávaným bodem pořadu vňak byla
z podáni jazzových orchestrů známá a stále svěží
»Rhapsody in Bluet zkomponovaná nadějným, ale. předčasně zemřelým skladatelem Gcrshwlnem. V ni se nám
zjevuje pravá, nejtyplčtější tvář Ameriky. Klavírní
part zahrál bravurně a se smyslem pro jazzovou synkoplčnost E. List. Tento druhý koncert České filharmonie byl den na to opakován za přítomnosti samotného presidenta republiky dr. E. Beneše s tou změnou, že místo »Modré rhapeodic* byla provedena Jeremiah Symphony, v níž se nám L. Bernstcbi představil
též jako skladatel. Jedná se o dílo vzrušeného, sytého
výrazu, skládajícího se ze 3 částí, z nichž poslední,
nazvaná Nářek, je podložena textem, který s obvyklou
suverenitou zapěla M. Podvalová. Úspěch stejně srdečný jako minulého dne. P r v ý týden hudby byl zakončen
koncertc-m manželů Eugena Lišta a Carolly Glcnn,
o němž budeme referovat příště.
IG.

Divadlo týdne
Franta Sauer: Haškův poslední podnik. Režie K. Konstantin. Výprava Josef Lada, Divadío kolektivní tvorby.
Veselohra Franty Sauera zůstane skutečně výrazným příspěvkem 1: životopisu Jaroslava Haška. Bauerovi se podařilo psychologicky zachytit postavu autora
»Dobrého vojáka Švejka«, člověka nespoutaného životního pocitu, rozdvojené osobnosti, jehož jednání se nikdy nedalo předvídat a který se nechal unášet situací.
Hašek vskutku byl malířem oněch postaviček číšníků,
pasáků, hostinských, lehkých holek a drobných živnostníků předválečné Prahy, kteří se v něm Švejkem aktlvisují, a jeho humor je často naprosto nemotivovaným
humorem velkého stylu s nádechem ironie, ne vždy satirický. Z těchto nemotivovaností pochází pak ona lomenost Haškových činů, někdy naprosto nepochopitel-
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ných. Sauer však dokazuje, že je o Haškovi znamenitě
poučen, i když Hašek V. Trégla, bohužel, není Haškem
Saucrova textu. T r é g l se omezuje na, šabloiuívítý veseloherní herecký projev, často doprováí.oný gesty' a spádem řeči, která nám už při 1tý připomínají Juna. Wericha a nevystihuje osobnost Jaroslava Haška, často hraničící na imVrnalno. Vytvořit postavu Haška at.e,jn> jako postavu Švejka v OramiUtsael románu je Ů.ík.vm
úkolem pro velkého horce, neboť je to poatuva paycitologlcky velmi složitá, kterou nevykreslí pouhá lidovost
čt nepřesvědčivé řečněni Talt právě v,úvěr pátého obrazu není aul režisérem dost dobře pochopen a vyvnivá.
jako cltovka, která v textu zajisté není. Velkým kladem
Sauerovy hry Jo pravdlVoat 0VJt(lu3I Pruhy' po první
svétové válce, ve kteicm koroul kolorit Dobrého vojáka
Švejka l Haška, a kterou Savior : numenlto vidi, l když
někdy režijní IHobratnost (v přodi.oéně a lehkou holkou) upadá do obvykle šablony. Nejlépe hranou po,navou je první nakladatel Švejku Krant. Habrtft V, Mrvee,
ve své plné prohnanosti I nevlunoatl, v Iťuiee k HašUovl
I drobných podvodech. Sura S, Kosonbeťflforové je pvíllíl
operetnl, Bctyna M. Blažkové splň křiklavá než přesvědčivá, a dobře jsou vykresleny podruí.né poutavý a
postavičky až na papírového splinivatolo A, Dohnala a
malíře K. Horala, pidovaleného obecního policajtu M,
H á j k a a zbytečné ráznou ňenkýřku L. lTftimwé.
Sauer se nám představil jako autor a velkým dra
matickým smyslem u hlubokým pochopením Haškova
ducha i osobnosti, režie K. Konala lithiu až na některé
prohřešky a nepochopeni textu Jo dobrá, herci hraji
H chuti a Mvežcntl, Vtipná výprava Joneťa Lady no zl:oložnujo M tradičními llhwtruoeml knižního vydáni, na
které jsme zvykli, Jli te b.v vňak ulálo za to poltu,'ill no,
o revisi výtvarného chápáni Haškovu díla,
L,

Kniha týdne
František Langer, Děti a dýka, Vydal J<Y. Umový,
Praha.
Nad novým románem I'YuilUAku L a n g r a ,
který
nese na první pohled záhadný název
D ě I I a d ý I; 111,
jo nutno se zamyslili z několika důvodů. Dlužno totiž
uvážltl dobu jeho vzniku v autorově pařlžuhém exilu
již v roce 1031), kdy ještě celkem nebylo tolik, toho známo o německých zvěrstvech, jež Jimi měla býlí později
v českých zemích spáchánu. A přece, jak Jasnozřivě
dovedl autor viděli do duše prostých českých Udí, zmatených událostmi, které jenom pozvolna mohli cliápntl,
protože byly lak krutě nepodobné všemu tomu, nač al
při dosavadní republikánské výchově navykli, Jak dovedl cítítl bolest a lítost nad pokořením rodné země,
s jalcou láskou uměl vyslovit! svoji oddanost a. svoji
pokornou něhu! A Jak na druhé struně viděl Juané a
jednoznačně německé nebezpečí, jak «1 dobře uvědomoval odlišnou, nekulturnl a šílenou duši německého
národa, projevující se tak. příznačně v činech Jeho jednotlivých příslušníků. Nedivme n< proto také, že námět
knihy, který měl původně sloužit! jako libreto k propagačnímu protlněmeckérnu filmu, nemohl právě jak pro
tu Jasnozřlvost, tak pro to odhalováni nitra Českých lidí
býtl přlpuStčn, protože by se mohl stáli dobrým vodítkem pro zločinné rejdy německé tajné policie.
To je jakási politická náplň tohoto literárního díla,
Jehož literární hodnota nezůstává nikterak pozadu. Jeví
se to Jak ve formě, v níž je. předkládán příběh pomyslné kladenské vesnice, tak nápadně na podobající
Lidicím, tak zejména v onom přesném, logicky zdůvodněném a lidsky tak přesvědčivém pohledu do duše lidí,
zvláště do duše chlapců, kteří jsou vlastním), hrdiny
této pozoruhodné knihy. Aby bylo dobře porozuměno
mravní náplní a mravní síle románu, je nutno poněkud
podrobněji se zabývat! románovým příběhem samotným. Jen zcela zvolna se dostává Langer k vlastnímu
jádru příběhu, protože předeslal sugestivní kaplttJlku
o místu děje, v r/íž hi inu dostalo příležitosti, aby vyslovil z daleké ciziny svojí představu typického a proto
tak zbožněného českého kraje, ale potom Ještě obsáhlou
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předehru, v níž se Čtenář poučí o běžném životě na veanleí a seznámí se váerní postavami, které v pozdějším
sledu vyprávční ponesou ve svých osudech románový
příběh.
Vesnice Podolí také dostala policejní hlídku jako
všechny vesnice důležitého kladenského revíru. A l e
vlastní napětí nastává teprve tehdy, když místo židovského kupce se přistěhuje do vsí kupec německý, pro
jehož šest dětí Je vymožena německá škola, do které
musí chodit I děti české. Nechuť obyvatelstva í starších
chlapců proti takové škole, několik sabotážních činů
a náhodná hra dětí s dynamitovými patronaml, Jejichž
skladiště není možno vypátrat!, přivedou německé důstojníky na ďábelský plán, jak po odstranění dobráckého německého učitele, jenž odmítá délatí mezí dětrnl
špicla, proniknout! do tohoto tajemství. Na vesnici Je
vyslán zasloužilý německý důstojník, kdysi vyznamenaný Hitlerovou dýkou, aby v přestrojeni za učitele
vplížll se lstivě do duše dětí. A také se mu podaří tím,
Že tak dobře dovede podchytit! chlapecký smysl pro
dobrodružství a probuzený zájem o sbírání známek,
podchytili Jejich důvěru, takže krok za krokem může
nenápadným způsobem vytvoří 1.1 sl obraz o podzemní
činnosti vesničanů. Ale před samým ukončením svého
poslání ;je zabit chlapcem Jarkou, který objevil pravý
smysl učitelova úkolu, pokusí se zápisky, jež by znamenaly smrt pro dlouhou řadu českých lidí, ukrástl za
učitelova spánku, ale dopaden probuzeným Němcem
musí bojovat! o holý Život. A. tu při vyšetřování se tak
krásně projeví česká statečnost, a obětavost: za pachatele se prohlásí starý legionář, aby národu zachránil
mladý život, a jo oběšen bez soudu na místě.
Toto dějové pásmo, lctoré jo často stupňováno do
dramatických scén, ve kterých mluví nejen láska
k národu, nle také Ideály všelidské, Je rozvíjeno zkušeným vypravěčem a bystrým psychologem, Jemuž nezůstává nic skryto v nitru Jeho postav, ať dobrých a
příkladných, tak 1 těch zvrhlých a odporných, takže
přesvědčivost Jeho příběhu o lásce lt vlasti, domovu a
českým lidem ne stává
přesvědčivou a působivou
oslavou typických českých vlastnosti.

Film týdne
Hrána k umění (frano. fíhn rož. M. AUegrota). —
TuJné posláni (angl, fltm rož. Ch. Frcnda v kinu Letka).
lledrnlk SmlUi (angl, film rež. L. Howarda
v lclnu Sovastopol).
• Ne/.uánví lidé (amer. film rež.
W, Castlea v kinu Pasáž). — Dolita tanči (amer. film
rež. F. Woodruffa v letnu Lucerna).
V posledním čísle jsem se musel hájit proti útoku
týdeníku ».Filmová práce«. Dnes již nejsem sám vystaven úderům oficiálního Šimla, který ve snaze chránit
své pány, tluče kolem sebe divoce kopyty. J. Brdečka
VO .tSvobodných novinách* se odvážil dotknout podivné
censur.nl morálky, která ku podivu — po všech těcli
kritických předsevzetích minulého roku — připouští
dnes filmy, nad nimiž se každý, kdo 1'llmu jen trochu
rozumí, musí rdít. A to vše se omlouvá nedostatkem
filmů. Naši výtce jde především o uvedené filmy americké (o dvou z válečné produkce se zmiňujeme dnes,
o dalších, předválečných
- je zbytečno se šířit). Pánové z filmové půjčovny se veiml "mýlí, domnívají-ll se,
že, uslyševše slovo »americký«, zmlkneme nebo budeme
pět chvály na geniální řešeni tohoto problému. To, co
se nám jako americký film předvádí, nejsme totiž za
námi žádaný americký film ochotni usmát. Hlásíme so
do první řady těch, kdož žádají, aby podobné výrobky
jak americké, tak české a jiné produkce byly "z pro~ vobu vyřazeny. Doufáme ovšem, že tyto filmy nejsou
uváděny proto, aby přesvědčily naše diváky, že ten IcýŽený americký film za nic nestojí.
V minulém čísle
jsem se rovněž Kiuínll o stranických vlivech ve filmu,
který je využíván komunistickými vedoucími činiteli.
Iv tomu přistupuji nyní další takové výkony, krátké
filmy »Sjezd KSČ« a >Rok práce« (nebo podobného názvu). Při dne&nlm nedostatku filmového materiálu jo
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skutečně pozoruhodné, že Státní film dovedl našetřit
materiál na 50 kopií tohoto filmu a ten samozřejmě
natočit za státní peníze.
Francouzský film rež. M. Allegreta »Brána k uměníc
líčí příběh z pestrého prostředí dramatické konservatoře, který dospívá ke kriminálnímu zakončení. Vinou
přílišného zaostření na citové problémy tří posluchačů
vyznívá vylíčení prostředí ploše a jen díky suverenním
výkonům. L. Jouveta a C. Dauphina v hlavních rolích
se udržuje na slušném poměru. Jejích partnerky O.
Joyeux a J. Darcey nedosahují této úrovně. Film vcelku nepřináší nic nového a stačí tak právě na dvě hodiny klidného pobytu. O angl. filmu »Tajné posláni« je
zbytečno mluvit. Prostoduchý válečný příběh, odehrávající se v době před lnvasí do Francie, je vylíčen oblíbenými barvami černou a bílou, jejíchž stereotypní střídání jsme již tolikrát mohli pozorovat. Hodní Angličané a Francouzi jsou plni obětavých činů a slov, jichž
rozvláčná ušlechtilost je zejména v kritických okamžicích plně na místě. — Lépe již pochodí divák, který
zhlédne Howardova »Bedrníka Smitha-i. Příběh o anglickém profesoru archeologie, který pomáhá těsně před
válečným výbuchem obětem nacistického běsnění z koncentračních táborů, taji v sobě vedle různých nelogických licencí 1 hodně vtipu a bystrého postřehu. Howard sám vytvořil také hlavni postavu filmu, které
dal anglicky úsměšný klid a neokázalou jistotu vystupováni. Jen škoda, že Jsou tam Němci tak cívllisovaní
a koncentrační tábory tak úpravně neškodné.
Představila se nám filmová Amerika. Jsou to ovšem
Jen filmy malých nezávislých výroben, z jejichž dílen
vycházejí filmy nenáročné a nepříliš nákladné. První
z nich detektivka »Neznámí lldéc jeví všechny znaky
typicky umělo konstruovaného filmu, jehož podstatné
dějové motivy ovšem před pozorným pohledem nemohou obstát. Technicky jo na velmi dobré úrovni, zvuková a obrazová montáž cesty hlavní hrdinky po odhaleni pravděpodobného činu manželova Je pasáži, která by obstála v hodnotnějším díle. Záhadným na této
detektivce Je název. — Druhý americký filrn »Bellta
tančit jo revuální pásmo podřadného významu. Tanečně
a bruslařský znnmemltá bliuvnl Tjředalíu^UeUí.a. UADiftift.
na výši udržet film, Jehož děj je omezen na minimum,
při čemž sl ještě vypomáhá nevkusnou vložkou, ktorá
by měla být oslavou služby v americké armádě. Celkově však: bude to dobrý obchod.
1C dalším premiérám a k festivalu sovětských filmů,
který právě probíhá a jenž byl náramně vhodně vložen
v předvolební dobu, so vrátíme příště.
f. k.

Tak se píše . . .
vo »Svobodných novinách«: » N a čestné tribuně
s velkým státním znalcem v y 1 velvyslanec U S A
Stclnhardt, plukovník Nobel atd
« — Zaslat
J. R., Tábor.
v »Národní obrodě: »Nejšlrší zemědělskou veřejnost Zlínska upozorňujeme, že Svaz hospodářských zvířat z pověření ministerstva zemědělství
provádí kontroly užitkovostl a dědičnosti v celé
zemi Moravskoslezské.« — Zaslal J .S., K y j o v .
Čtenářům, kteří nám pošlou perličky z českého
tisku, vyplatíme za uveřejněnou historku 40 Kčs.
OBZORY, týdcnífc pro politiku a kulturu. Vychází každou sobotu. Vydává Výkonný výbor čsl. strany lidové,
¡¡¿/redaktor dr. Ivo Ducháček. Odpovědný rediktor Bcdfich Partaj. Návšt&vy každou středu od 15—17 hod.
Ústřední administrace: Praha I, Ulice 28. října č. 3.
Telefony: S5S-SS a 85S-15. Administrace
pro Velkou
Prahu: Praha II, Václavské nám. 19, telefon 221S3.
Telefony redakce: 457-5/.
— Předplatné na rok
200 Kčs. na píli roku 100 Kčs. ni čtvrt roku 52 Kčs. —
Ncvyiádané rukopisy se nevracejí. — V čet poštovní
spořitelny 60.300. — Tiskne O. Á . T., Českomoravské
tiskařské o vydavatelské podniky v Praze II. — Dohlédací pošt. úřad 25. — Toto číslo vySlo 25. května 19)S.
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Insertuí objednárky vyřiznje i n s e r t n í

oddělení

Dodávky proti neodvolatelnému
akreditivu.
Připadne se předá hlavní zastoupeni
pra
Cechu a
Moravu.

P r a h a I I , V á c l a v s k é n á m ě s t í cítilo 10. Tele/on čísjo 48Í-41, 888-«S„

NOVE V Y N Á L E Z Y

JĎS
1. Nové americké bombardovací loladlo XB-55, Jo lo
obrovské Lítající křídlo bez ocosu, rozpůlí křidel £0 rn,
váha letadla 1W I. 2. Předchůdce Léiajlclho kfldlo XB-35
dvournotorové Létající křídlo M?M, Loladlo v podobó
bumerangu se pří pokusech definitivně osvédíílo. J.
Kresba ampríckého urnélco o budoucí podobé severního pólu, Iclerý podle výpočtů vědců může býlí žórom
vybuchlých

atomových

purn

rozrnrazon

a

proměněn

v prosperující krajinu. 4. Létající obří pevnost B-29,
nejvétží bornbardovací letadlo na světě, slartuje'pornoci tryskového motoru. 6, e 6. Nejmohutněji! britské
biter/ni lorf o 42.000 BP.T, H. M. S. Vanguard.

