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Jak se dělá mír v Paříži
Pařížská konference 21 národu n e n í mírovou konferencí. V nejlepším případě je to první
z řádky mírových porad a konferencí.
To, že se tato konferefice koná v Paříži a že si
pro ni nikdo nedovedl vymysliti přiléhavý název,
vzbuzuje u veřejnosti mylné představy a srovnávání s rokem 1919, kdy se tu konala opravdu
mírová konference.
Když jsem dnes procházel na cestě k Lucemburskému paláci, sídlu konference, v krásném
lucemburském parku, hrály si lehounce oblečené, rozkošné pařížské děti s velkými plaehetkami v mělkých, širokých bazénech. Dorostou tyto děti, které si dnes hrají pod okny lucemburského paláce Míru, v tvořivé pracovníky, inženýry, lékaře, dělníky — nebo v »kanonenfutter*
pro atomové rakety?
Srpnově vylidněná Paříž nedala mně odpovědi. Mohly by ji snad dát delegace 21 národů,
které se tu letos sešly?
Je to víc než pochybné. Protože tato malá mírová konference má daleko omezenější úkol než
konference v roce 1919 ve Versailles, nebo než
vídeňský kongres, který byl poradou jen velmocenskou.
Křížovka

s

tajenkou

Práce pařížských tvůrců míru ae trochu podobá luštění křížovky s tajenkou.
Kdo chce luštit křížovku s tajenkou, nemůže
začít tajenkou. Začne vyplňovat nejdříve ty ne jsnazší a nejprostší čtverečky s naději, že po jejich vyluštění a s trochou štěstí tajenka nějak
sama vyjde.
Tajenkou pařížské křížovky je Německo.
Pařížská konference má za úkol vyslovit jen
svoje připomínky k osnovám mírových smluv
s Itálií a se čtyřmi východoevropskými vasaly
Německa, Finskem, Maďarskem, Rumunskem a
Bulharskem. Osnovy smluv byly příoraveny po
třech měsících velkých nedorozumění a sporech
zahraničními ministry čtyř velmocí.
Nikdo si tedy nemůže dělat iluse, že konečná
textace těchto smluv může dát Evropě definitivní mír a pokoj. Je to jen dílčí problém. Je to
jen vyplňování těch nejsnazších čtverečků v tragicky obtížné světové křížovce.
Tajenka — Německo — zůstává nerozluštěna. Proto žádná spojenecká porada, která se nezabývá otázkou Německa, nemůže dostat jméno konference mírové. Zažehnáním mezis r ojenecké krise při otázce Terstu neb Dunaje nebude,
bohužel, současně rozhodnuto, zda si Záoad a
Východ rozpůlí Německo a zda tím nerozdělí nejenom Evropu, ale celý svět ve dva proti sobě
stojící bloky.
V

paláci

míru

Pro vnějšího pozorovatele nejeví se ovšem
valný rozdíl mezi konferencí mírovou a dnešní
O B Z O

R

Y

Dr I v o

Ducháček

dílčí konferencí pařížskou. Hostitelka — Francie — vynasnažila se, aby konference měla aspoň
lesk mírové konference, když už nemá její
úkoly.
Plenární schůze konference 21 národů konají
se v důstojném, trochu nudném sálo Lucemburského paláce. Nová Francie, která si vsátím zavedla parlamentní jednokomorový systém a zrušila senát, nabídla dosavadní sídlo senátu tvůrcům míru.
Lucemburský palác dýchá historií, Začala ho
stavět vdova po Jindřichu IV., Marie Medicejská, pět let před bitvou na Bílé hoře. Blízko pokojů, kde za Velké revoluce mezí jinými byla, též
vězněna Joséphine de Beauharnáis, později první žena Napoleonova, postavili instalatéři čtyřicet telefonních kabin a hezký poštovní úřad.
Tisíc delegátů a osm set novinářů, kteří st*
sem sjeli z celého světa, potřebují dokonale vybaveného telegrafického a telefonního systému,
jehož jim nemohl přirozeně poskytnout starý
palác Marie Medieejské. Přes 650 dělníků zavezlo do paláce 15 kilometrů drátů a, káblů, několik tun malty a 300 kilogramů zvukotěsné
hmoty pro stavbu rozhlasových kabin.
V zasedací síni je vedle zvukových kabin pro
filmaře a rozhlasové hlasatele zvláňtní kabina
pro úředního malíře konference André Totichauguc.se, kterého jmenovalo pro tento úkol miniu-'
tersfvo národní osvěty.
Složitý aparát, který má světové veřejnosti
dodat co nejrychleji a nejpřesněji zprávy o průběhu konference. A přes to se mi zdá, zé ten to,
aparát není zcela v poměru k možnostem a f}U
lúm konference.
My a 15 a v e l c í
Nebude se tu diskutovat ani o Německu, ani
o Japonsku, ba ani ne o Rakousku, o jehož definitivní budoucnosti se nemohly velmoci v červenci ani rámcově dohodnout. Nelze tedy dělat
rovnítko mezi versaillským mírem a dnešními
pracemi v Lucemburském paláci. V nejlepším
případě lze přirovnat dnešní konferenci k smlouvám, uzavřeným v Trianonu, v Saint Oermaín.
nebo v Neuilly.
Před čtrnácti dny zahraniční ministři čtyř
velmocí připravili osnovy mírových smluv s Itálii a čtyřmi vasaly Německa. Jak předepisuje
procedura, dohodnutá v Postupimi a v Moskvě,
příkročuje se k druhé fázi jednání. Bylo pozváno 17 národů, které se »aktivně zúčastnily podstatnými vojenskými silami boje proti nepřátelským státům v Evropě-?, aby se připojily k čtyřem velmocem a proměnily osnovy smluv v konečné texty, které pak bývalé nepřátelské státy
budou muset podepsat.
Jak omezený cíl má pařížská konference, vyplývá z toho, že se po vyslovení všech připomínek osnovy mírových smluv vrátí do rukou čtyř
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velmocí, které se připomínkami mohou, ale nemusí řídit.
Byl vysloven sice závazný slib, že velmoci vezmou v řádnou úvahu všechna doporučení a připomínky »malých'-/ národu — nicméně je jasné,
že poslední slovo v mírových smlouvách s Itálií,
Finskem, Maďarskem, Rumunskem a Bulharskem budou mít velmocí.
Ve Versaillích ostatně tornu nebylo jinak —
jenže se to neříkalo s tak cynickou otevřeností jako dnes.
i j ž na začátku konference projc-vuje se snaha se strany některých menších národu postavit se proti dnešní tendenci, která otevřeně z otožňuje zdravý rozum s vojenskou a průmyslovou silou. Představitelem těchto snah zdá se být
především australský delegát, známý dr. Herbert V. Evatt, který před odjezdem do Paříže
prohlásil: »Je nesmyslem se domnívat, že všechny znalosti a všechna moudrost se nachází
tam, kde je také vojenská moc a síla.«
S opravou původních osnov mírových smluv,
jak je připravily velmoci, počítají přirozeně zejména nepřátelské státy. Maďarsko doufá, že se
mu podař! dosáhnout nazpět, části Sedmihradska, které bylo celé přisouzeno Rumunsku, a
zabránit odsunu maďarských menšin, které by
se v rukou panmaďarského revisionismu mohly
stát novým argumentem pro pozdější změny
hranic podle národnostního principu. Bulharsko
žádá řeckou Thrácii, Řecko zase severní Epirus
— a Jugoslávci a Italové rukou společnou » nerozdílnou jsou proti velmocenskému řešení otázky terstské. Jak Tito, tak Gasperi reklamují
Terst pro sebe — a při nejmenším se oba pokoušejí změnit hranice budoucího terstského mezinárodního území, jeden ve prospěch Jugoslávie, druhý ve prospěch Itálie. Stín Terstu
a otázka svobodné plavby na Dunaji slibují být
nejvážnějšími otázkami na pařížské konferenci.
O nové hraníce
Z větších a důležitějších hraničních změn
zdají se být ve chvíli, kdy je psán tento článek,
jisté tyto body: Bulharsko dostane jižní Dobrudžu, Rumunsko dostane Sedmihradsko, při
čemž Bessarabie přirozeně zůstane pod moci sovětskou. Finský přístav Petsamo rovněž připadá Rusku. Dodekanesos připadne Řecku, malé
alpské území Briga a Tenda dostane Francie,
za to však Itálie si bude smět podržet jižní Tyrolsko. Rozhodnutí o jižním Tyrolsku je jedno

z mála rozhodnutí, které čtyři velmoci učinily
v srdečné dohodě; neni to kompromis, nýbrž opravdu totožnost názorů. A při tom se nám zdá,
že je to jedno z nejpochybnějších rozhodnutí
čtyř velmocí. Marně hledáme národnostní nebo
jiný princip, podle něhož se tak stalo.
Jistě celá konference 21 národů přijme zásadu, obsaženou v osnovách mírových smluv, že
bývalé nepřátelské státy smějí mít jen velmi
malé armády bez útočných zbraní. Itálie, která
rnéla před válkou čtyři bitevní lodi a celkovou
tonáž válečného loďstva 480.000 tun, bude mít
nyní pouze 67.5L0 tun, včetně dvou bitevních
lodí.
Další bod osnovy mírových smluv týká se reparací. Sovětský Svaz, jak známo, snížil svoje
nároky na Itálii, Finsko, Rumunsko a Maďarsko tak, aby hospodářství těchto zemí nebylo
zcela ohroženo. Tato kapitola však není zcela uzavřena, protože i menší národy, těžce poškozené vojenskými taženími německých vasalu,
předloží jistě svoje oprávněné účty.
V osnovách mírových smluv se předvídá, že
spojenecké jednotky (Anglo-Američané v Itálii,
Rudá armáda na území čtyř východoevropských
vasalů Německa) opustí tato území 90 dnů po
tom, co smlouvy vstoupí v platnost. SSSR si
ovšem vyhrazuje právo podržet v těchto územích takové jednotky, jichž je třeba k udržování spojů s obsazeným územím v Rakousku a
Německu.
Záleží
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Německu

Je příliš brzo k odhadům, jak se bude vyvíjet
pařížská konference. Přes všechnu vážnost, kterou lze připisovat mírovým dojednáním s Maďarskem a Itálií, každý Čechoslovák si dobře uvědomuje, že klíč k pokoji a klidu nemůže býti
nalezen na půdě Lucemburského paláce. Za otázkou terstskou, za sporem o Dunaj, za rozhovory o maďarských menšinách číhá nejtěžší a
největší problém: Německo. »Německá otázka
je hlavní v Evropě« — napsal v den zaháj ní
konference londýnský Times, »a na ní závisí konečný vývoj vztahů mezi velmoceni. Vyvine-li se
pařížská konference dobře, její rozhodnutí nesporně vytvoří lepší ovzduší pro řešeni německé otázky. Pak by rozdělení Německa, to jest
rozdělení Evropy, mohlo být zažehnáno. Rozhodně však německá otázka má přední místo v myslích a poradách vítězných národu.«
(Paříž, srpen 1916.)

Registrace politických stran?
V čta. 81 II. PCH\ »Obř.orťW dotýká se p. dr. Vladimír
Krojit tohoto zajímavého thematu. Svůj článek začíná,
tímto srovnáním: »Nedávno stáli před tribunálem vojenského soudu v Brn5 čtyři příslušnici SNB. jimž se
kladlo za vinu, že nedbalým výkonem svých povinnosti umožnili útěk dvojice Báječných příslušníků gestapa. Vojenský soud prohlásil se na námitky právních
y,ústupoví obžalovaných nepříslušným k projednáváni
případu, n to s odůvodněním, že SNB nebyl srákonnou

na

Dr

Luděk

Forman

normou ustanoven a že tedy právně neexistuje. Naše
veřejnost přijala zjištění této skutečnosti s překvapením tím větším. uvažime-U, jak důležitou úlohu SNB
ve vnitřním životě státu hraje.
Stejný — ne-li větší — údiv as| vzbudi. že ani existence politických stran, těchto nositelů politické
demokracie, neni upravena žádným právním předpisem ..
Podle mého názoru toto srovnání není správné, poně-
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vadž nelze vedle sebe kláš ti SNB, jakožto orgán veřejné správy — i kdvž prozatím právně neexistuje —
mající zajišťovat a udržovat vnitřní bezpečnost a pořádek, tedy úkoly policejní, s politickou stranou, jakožto nástrojem politiky. Tyto dvě věci jsou naprosto odlišné ve své podstatě, ve svých funkcích a ve svých
úkolech. SNB, kdyby ke svým úkolům připojil působeni politických stran, způsobil by rozklad vnitřní bezpečnosti a pořádku, a naopak politická strana, která
by ke svému politickému působeni připojila ještě funkci
a úkoly SNB, byla by představitelem policejního absolutismu. jako vice politických stran, které by si přisvojily úkoly SNB, způsobily by rozklad vnitřního pořádku a tím by se staly nebezpečím pro stát « pro
demokracii. Jestliže vyšlo najevo, že SNB ne ni právně
zakotven a tudíž právně neexistuje, je to jistě famosnl
skutečnost, ojedinělá v dějinách moderního státu; klade
se otázka existence právního státu. Jestliže však politické strany nejsou upraveny zákonem, nelni dokonce
nejsou součásti naši ústavy, nenf to podivuhodné. Podivuhodnější by bylo, kdyby se tak opravdu stalo.
Proč? A nyní tedy k samotnému problému.
V době, kdy politické strany vzrostly v pevně organisované orgány politické moci ve státě a kdy opět
v jiných státech jedna politická strana uchvátila státní
moc a orgány této strany staly se orgány veřejné moci, a můžeme říci, že strana sama se «totožnila se státem [l'état c'est moi), někteří státovědei (prof. Front.
Weyr), pod dojmem tohoto vývoje stranických formaci,
zastávali názor, že v demokratickém státě politické
strany měly by býtí zakotveny v právnim řádě, nebo
přímo se stát součástí ústavy. Poukazováno na to, žo
prospěch demokracie by žádal, aby politické strany byly zestátněny a stát platil jejich vůdce i vůdce opoHlčni jako státni úředníky. Tato nauka zdůrazňovala, že
demokracie předpokládá existenci politických stran, a
že tyto strany musí být zakotveny v ústavě a «táli se
tak .součásti našeho právního řádů. Je zajímavé, že 1yto myšlenky objevovaly se právě v době, kdy paiiamentární demokracie v okolních státech ustupovala různým systémům totalit, bylo to v třicátých leteel). Ohrožená demokracie měla býtl zachraňována tím, že poli-'
Ucké strany měly se stát součástí právního řádu.
Tedy theorie o právní organlsaci politických stran
nese na sobě znamení doby a současných politických
poměrů u nás a v okolí. Státy, v nlcliž jedna strana
stala se politickým monopolem, podnikaly soustředěný
útok na zřízení parlamentárně demokratické. Na druhé
straně ve státech parlamentárnich opět politické strany uzavíraly se do svých krunýřů tuhé organisace.
Princip svobody unikal z politiky i v demokracii. Myšlenka, aby v demokratickém státě politické strany staly se součástí ústavy, neliší se v podstatě od politické
monopolisace v rukou jediné strany. Liší se Jen po
stránce technické, neboť v totalitním státě má politický monopol strana jedna, v demokratickém státě by
-tento monopol mělo stran několik, se stejným však
principem, že jsou veřejnoprávními, po pf. ústavními
orgány. Ale parlamentární demokracie neliší se od totality jen ve formě, nýbrž jde o rozdíl v principu.
S těchto hledisek se domnívám, že posavadni ignorance našeho právního řádu vůči politickým stranám
byla správná, snad nanejvýš mohlo by se jednat o' zakotvení na podkladě spolkového zákona. Uvědomme si
základní pojmy. Politika je nám činností, která ae snaží prosaditi do skutečnosti s u b j e k t i v n í postuláty
ohledně uspořádání veřejných věcí; za tím účelem musí
zápasiti a soutěžiti o moc ve státě, nebo v obci a vůbec
v každém místě, kde se mají věcí společenského celku
uspořádat podle jistých subjektivních hledisek. Politická strana pak stává se tímto mocenským nástrojem,
sloužícím jisté politice, která je v podstatě vždy subjektivní. Politická strana zůstává ve sféře mocenské
fakticity, jejíž síla se průběhem doby může měnítí, nebo může ustoupit vůbec s politického jeviště. Je subjektivním, relativním, pomíjivým faktorem. Naopak, právní řád má rys objektivní všeplatností, mající svůj zdroj
v politické fakticitě. Tam, kde by politická strana stala
se součástí ústavy, jakožto základu právního řádu, po-
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vyšovala by sebe, svou pomíjivost, subjektivitu a relativitu na úroveň objektivity a všeplatnosti. Tak to
bylo v různých těch totalitách. V parlamentární demokracii však politika státní jo výslednici soutěže a svobodného závodění ubráni ducha a myšlenky. Musela by
se ve svém vývoji zdržet a seslabovnt, jestliže by joji
mocensko technické nástroje ve formě politických 'stran
byly těžko měnitelnými, protože se staly přímo součástí ústavy. Neboť právní řád by vnucoval politice
nástroje, které třeba současným poměrům by již nevyhovovaly
Bylo by piimo protismyslné, aby politikové stall se
státními Zaměstnanci a politika aby se stala úřadem.
Na druhé struně by to ovšem wtnmonalo z á k o n n é
zpoiilisováni a /.esťrantětěni vši veřejně správy, 'A polníky by se stalo úřadováni a v, úřadováni oficiální politikařeni. Státní správa přestala by být správou státu
ve svém vlastním smyslu a stala by se správou jednotlivých politických stran, které by se jako ústavní
orgány ztotožňovaly se sltUom, Oovedome si domyslit
škodlivé a přímo nebezpečné důsledky takového zařízeni ?
A jak je to s demokratlauol uvnitř stran? Politika
byla a bude vždy tvořena osobnostmi, sila vedoucí osobnosti bude úměrně určovat l joji vliv v politické straně.
l}zká vrstva vedoucích polil líců určuje na konce taktickou stránku politiky, I když základní muěrnlco mohou býlt určovány demokratickou cetitou shromáždě"
nim podle zásady' většiny, ale výkon Jich a unknločňo«
váni spočívá na 'vedoucích. Sebe podrobnější předpisy,
jež by vázaly kompetenci vedoucích stranických fllnllelů ústavně oriíaniHovaných politických stran, neodstraní tuto politickou skutečnost, Bylo by naopak protidemokratická, kdyby demokracie chtěla, i když neúspěšně, poutat rozmach politických osobnosti právními příkazy a rozkazy
Jeslližo práynl orgnnlmieo politických stran, Která dokonce by ho měly ulát úHlavnlnii orgány, nifila by ve
svých důsledcích odstranit zásadní předpoklady nvobod
ně se rozvíjející al.átn) politiky, pak by parlunienlárně
demokratickou nádobu naplňovala totalitním obsahem,
Rovněž by byl v parlamentárně demokratickém zřízeni
paradoxní zjev, aby sněmovna byla tvořena z t. zv, poslanců, kteří by puk právně mohli hýli kdykoliv pilino
stranou odvoláni, Mohl by býtl tukový parlament nnzý-/
ván ještě lidovým zastupitelstvem V
Jestliže p. dr. Krejčí plflo, že ústavní úpravou instituce politických stran jakožto oficiálních nositelů demokratického státního zřízeni, postavili bychom se
v čelo moderních demokracií, pokud jde o originalitu
v řešení tohoto problému, pak má pravdu, Originální
by to sice bylo, poněvadž touto originalitou zraelonallsovaii bychom parlamentární demokracii v právně uznávanou a ústavou dokonce potvrzenou ollgarchií. Je no»sporné, že naše mladá demokracie má zvláště nyní na
sobě mnoho kazů, které stírají její parlamentární ráz.
Je velkou otázkou, JfMt.ll bychom JI pomohli tím, že by
politické strany staly se součástí ústavy,
Bpiávně p. dr. Krejčí zdůrazňuje, že není krise demokracie, je jen kříse demokratů, Krise politického
umění spočívá v nedostatku politických formátů.
Musíme se odnaučit, jak již říkal Havlíček, abychom
buďto stejné věci jmenovali rozličnými slovy, aneb rozličné včel nazývali stejným jménem. Nemůžeme přec
nazývat právně uznanou i skutečnou oligarch!) demokracii a demokracii nemůžeme ztotožňovat s oligarchií,
Stejné nemůžeme zachraňovat a zlepšovat demokracii
prostředky, které nakonec dávají vzrilk Jinému systému, nikoli vňak parlamentární demokracii.
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mají vlastního dopisovatele. Sledujte jeho
zprávy o jednáních na mírové konferenci.
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Náboženství, demokracie a politika
J u g o s l a v i^e. Náboženské poměry v Jugoslávii
ozřejmuj/'poněkud slova Msgra Stepinace, záhřebského
arcibiskupa, rozvířená vatikánským rozhlasem: « O J je
mír? Může se mluvit o míru, když národy, která maji
moc, zbraní a násilím vnucují svou vůli národům malým, aby nárn potom řekly: „ M y nežádáme po nikom
nic?" Může se mluvit o míru, když jedna sociální třída
«1 osobuje vňechna práva a druhé odsuzuje k pozvolnému umíráni? Jc to pokoj, když inteligence, kněží. .
vůlchnl 11, kteří nejsou »tejného názoru a témi, kteří
jsou u moci, riskují smrt bez soudního řízení? Je to
mír, když činnost Církve jc znemožňována píedstíránlm odluky Církve od stáLu ? Ne, to není mír. Je to
lu-ozba válkou, válkou, jejíž sídlo je v lidských srdcích
a my«)leh, která při první příležitosti s- může proměnlt v proudy krve , . . Každý dnen ví, že Je nemožné
krltlsovatl režim' Nejmeriňl poznámka může mít za následek hrozný trout Jak může taková vláda být ve
vážnosti ? Jak pokrytecky jednají ti, kdož mluví o svobodů náboženství, ale v téže době zakazují vyuéovat
náboženství na fikolách, zavádéjí civilní manželství...
Spílnjl Církvi a zabíjejí kněze. Odsuzování kněží
k smrti nemá žádného( zákonného oprávnění. Lži a pomluvy přijdou jednou' na světlo. Pravda dokáže, že
niprescnlsrítl katolické Církve v Charvátsku nikdy
nrtzmdlll svého povolání. Málo záleží na tom, zda 1 já
Jsem snad na listině váleéných zločinců . . . Mám klidné
svědomí, ať se přihodí cokoliv.«
+

M a ď a r u k o Britský rozhlas oznámil, že maďarská vláda zakázala Spolek katolických universitních
studentů. K tomuto kroku radil maďarské vládě generrtl Hvlrldov, Velitel ruských okupačních vojsk, zvláštní notou, zaslanou vládě. Ossorvalore Romano* připojuje k této zprávě následující komentář: Úvodem poznamenává, že 1c tomuto zákroku doňlo na podnět ma-

Jak

se miPavel Tigrid
zlíbí...

V mdlém venkovském domku na llílé ve Slezsku
ostavil dr. Jun Snímek své sedmdesáté šesté narozenin;/.
Každoročně o jeho narozeninách téSbne se všichni ze
srdce s toho. Se přes své stáři o přes namáhavou práci
v těžké válečné dobč v cizině, mníc se účastnit, všech
dfllvSltých vládních prací a vést i stranu, jiS založil, všemi úskalími pevné a moudře, šrámkovsky. Mnoho lidí
re mne často plá, jak náš předseda žije, jaký je jeho
zdravotní stav, zda nepřemá/m svých sil — všichni
s opravdovou láskou a úctou si přejí, aby nám dr. Šrámek byl jc Sté dlouho a dlouho zachován. Mam-ti říci,
čemu se nejvíce obdivuji u předšed;/ síran;/, pak je to
nesporné jeho bystrost, jeho znalost včcí a jeho politická
zkušenost, která, myslím, nemá s obé rovna mez i žijícími
politik;/, s jedinou výjimkou presidenta. Projevuji se na
fta'de politické poradě, ji.; se Šrámek účastni; moho
vážených a chytrých lidi mňSo zasahovat do rozpravy
a hovořit dlouze o nej různějších véccch; a náhle mlčeUvý Šrámek zasáhne do debaty stručnou poznámkou
nebo upozorněním, ktere celý problem osvětlí s jiného,
dosud opomíjeného hlediska a ktere, jak všichni cítí,
jc správné, jasné. logické. Neni snad v politických otázkách situace, je i by se už za Šrámková života nebyla
v té či oné podobě objevila, není významnější osobnosti,
které by Šrámek neznal ti nedovedl ohodnotit zejména
po stránce mravní. Sila a přesvědčivost politického argumentu Šrámková je očividná každému, kdo s nim
přišel do stykn. A tak i dnes, po tolikerých
neocenitelných službách národu i straně, šrámek občma slouží
znovu. A to my, kdož jsme a provždy budeme s ideály
Šrámkovými, rSichnt dobře víme a cítíme: bez Šrámka
těžko bychom proplouvali zrádným tiská!ím politického
života u mis po této válce. .A víme také, že jen naprostou,
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ďarského ministra vnitra, jímž je komunista, a sovětského generála, šéfa Spojenecké komise v Maďarsku, a
pokračuje: Důvody jsou vždy tytéž. Katolické spolky
nemají zastávat a hájit křesťanské zásady z toho jediného důvodu, že v Rusku se vyznává komunismus, a
že jeho zásady se přelévají přes .sovětské hranice ve
stínu rudých praporů. Tak tomu bylo včera, kdy tytéž
organisace, ne politické, nýbrž náboženské, nemohly
zastávat a hájit své zásady proto, že oddíly německé
obsadily svobodné žerné a že zásady nacistické se Sířily pomocí bajonetů. Je staré italské úsloví, že dirigent se mění, ale muzika zůstává vždy tatáž. Dalo by
se to obrátit na náS případ, kdyby nebylo piokázáno,
že muzika se nemění, ačkoli nový dirigent při svém
příchodu prohlásil, že váechno půjde jinak, než to šlo
v minulosti.«
*

R u s k o . Sekretář křesťanských studentů Velké Britanie, Henry Jones, jenž byl členem nedávné delegace
britské mládeže do SSSR, sděluje v revue »The Church
in the World dojmy ze své cesty.
V Moskvě jsou kostely jeáté dost navštěvovány, většinou váak lidmi staršími, mezi 40. až 70. rokem. Na
venkově praktikuje lid náboženství více. Mladá generace byla silně dotčena agitacemi bezbožníků. V poslední době se hodně mluvilo o privilegovaném postaveni, Jež Stalin vyhradil Církvi pravoslavné a jejímu
patriarchovi Alexejovi. Ale její úloha, je právě jako kdysi
za carského režimu jen omezena na konání liturgie
a je ji zakázáno vmě.4ovati se do jiných »tázek lidského
života. Nikdy nebylo kněžstvo víc uzavřeno do sakristie.
To způsobí nevyhnutelně propast mezi kultem a životem.
*

A n g l i e . Westminsteraký kardinál Griffin byl jmenován doktorem civilního práva na Fordhamovč universitě v New Yorku. Při této příležitosti pronesl řeč,
přímo vášnivou věrnosti k jeho myšlenkám a ideálům
můžeme bojovat a jít kupředu. S té cesty nás nikdo a nic
nesvede.
,
Rovnou k věci: Píší nám lidé ze všech koutů země
o tom, co soudí o „Obzorech", jež v těchto dnech slaví
své první narozeniny. Pořádný list, podobně jako pořádný člověk, pomlčí o chvále a raději si všimne výtek,
nespokojeností, návrhů. Nebudu tu plýtvat místem a
unavovat čtenáře i sebe rozpravami s těmi, kdož náš
týdeník nečtou a si>okojují se tím, Se jej prohlašuji za
„fašistický", „reakční", „lživý", „prašivý", „chvalně známý", „smutně proslulý", „pambíčkářský"
(ale kdo by
si pamatoval všechny ty krásně výrazy, jimiž nás obveseluje část české žurnalistiky) — aai nehodlám zbytečně
ztrácet čas s těmi. kdož znají jen jednu pravdu, totiž tu
partajní, a kteří dovedou nejen chodit, ale i myslet už
jen podle marírůty. Chci dnes odpovědět těm, kteří nám
v poslední době dost často říkají, Se náš Eist už není
tím, čím byl na počátku, že uS tak „do všeho neřeže",
jak to dělával. Se se redaktoři dali zastrašit a tak podobně. Vyskytují se i tací, kdož nám vytýkají, že nevedeme dosti ostře boj proti zastáncům marxistické ideologie, zvláště proti té části české inteligence, která s lak
jedinečnou rychlosti rozvinula rudé plachty pěkně po
větru, a že si kriticky nevšímáme i'šech
nedemokratických či vysloveně protidemokratických
zjevů v hašem
veřejném životě. Všechny tyto a podobné výtky čteme
opravdu pozorně a jako novináři, vědomí si své odpovědnosti, přemýSlime o tom, co.jc na nich pravdy. Snad
je to asi takhle:
Byli jsme od počátku iístem kritickým, jak si toho
vyžadovaly myšlenky, které jsme hájili a které dnes
hájíme a rj/;nararne stejně neúprosně jako před rokem.
Kritickým proto, že celý řetěz události byt v přímém
rozporu s těmito myšlenkami, ideály, zásadami. Vzpomeňte si jen, jak bylo ti nás dnes před rokem; vzpomeňte si, kolik hrozných věcí se stalo, co lidských tra-
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•z níž vyjímáme: »Demokracie není jediným způsobem
zdravé vlády. Myslím však, že demokracie, prodchnutá
zásadami křesťanskými, je s to, aby přinesla štěstí
a blahobyt občanům moderního státu, a svým vlivem
přispěla k blahu a pokoji národů jiných.« Nato vypočítavá základní známky křesťanské demokracie: v V na.
ší řeči demokracie značí svobodu jednotlivce, protože
uznává důstojnost osoby lidské. Tato důstojnost pramení z Členství člověka v rodině lidstva, ze svobody,
dané mu Stvořitelem, a z adoptivního synovství Božího.
Z tohoto synovství plyne, že všichni lidé jsou sl rovni
a mají stejná práva, Chceme-li zajistit světu mír, je
nezbytně nutno, aby důstojnost lidské osoby a její
lidská práva byla všude uznávána. Za druhé uznáváme, že všichni lidé jsou bratří. Všichni lidé bylí stvořeni týmž Bohem a vykoupeni jeho Synem. Ale bratrství lidí nemá smyslu, neni-li založeno na otcovství
Božím. Národy, které neuznávají práv Božích, nemohou uznávat prává lidská. Toto popření práv Božích
je jak v systému nacistickém, tak komunistickém.
A je to člověk, jenž tím trpí. Mluví se o diktatuře
proletarlátu; ve skutečnosti nic takového neexistuje,
Dělníci nevládnou. Jsou vydáni na milost diktátora,
jímž je buď jeden člověk nebo strana. Svoboda, jak jl
chápeme, nemůže existovat pod žádným z těchto systémů. Člověk se stává pouhým nástrojem Státu. V plném
slova smyslu je otrokem. Za třetí, máme-ll znovu vybudovat mír na světě, musíme postavit své Číny. národní a mezinárodní vztahy na spravedlností a iáscc, na
zásadách zákona přirozeného a evangelia. Spravedlnost
žádá, abychom každému dávali, co mu patří, ale láska
vyžaduje, abychom milovali své bližní, ať jsou jakékoliv barvy, národností nebo viry. Jsou-li příslušníci jiných národů našimi bratry, máme povinnost pomáhat!
jim, jsou-li utlačováni, jsachránltl je od hladu a pronásledování. Kdyby ctnost křesťanské lásky roznítila
srdce a mysl lidí, měli bychom méně obav % rozpoutání nové války. Ale vy, 1 já, víme dobře, že jsou na
světě lidé a národy, kteří se snaJU zasévat vftude nenávist a nesoulad. Ti jsou nebezpečnější než váleční

štváči. Za čtvrté, máme-li zajistit světu mír, všechny
národy musí být přesvědčeny, že zdar a blahobyt, všech
rtvs a národů lze uskutečnit jen vzájemnou souhrou
všech. Mocné a bohaté národy musí uluis-at skutečnou
touhu pomoci slabým. Fohliží-ll se na vYsseml a národy
pouze jako na sféru vlivu a jestliže politika, moci
ovládne svět, skonči to novou katastrofou, katastrofou
horši než byla ta. y. niž jsme se jakžtakž dostali, Za
páté, mírová konference musí být shromážděním rodinným. Hranice, obchodní smlouvy a kolonlsaeo musí
být určovány ne ohledy vojensko*strntop,lt'ltýml, nýbrž
ohledem na blahobyt všech lidi. Za šesté, tisk a roahlas
vykonávají nesmírný vliv nu mysl a myšlenky všech
lidí a národů. Naléháme na ně, aby svou moci živili
zdravý Internacionalismus, «uložený na lásce a bratrství. Mohou působit nesmírně na světový mír. Jsem také přesvědčen, ř.e cestami do aahvaukM lv.o mnoho vykonat k vzájemnému porozuměni a k urovnání nesnázi.
Národy, které odmítají dovolit svým občanům návšiěvy cizích států, a přijímat myšlenky v,o »aiivantěl, měly
hy být pokládány za škůdce souladu ve světové rodině,
Konečně myslím, že bychom se měli mil na pozoru
před názorem, že problémy Ire rozřešit krásnými slovy. Pohlédnemo-11 zpět clo několika uplynulých let,
snadno se rozpomeneme na mnohou kvítanou frázi a
historickou schůzku. Je smutné slavnostně stanovit; zásady, ale něco jiného uvést jo ve skutek, Pozorujeme
stále rostoucí snahu vůdců návodů, dosáhnout za vfleoh
okolnosti nějaké dohody. Vždy jsou po ruce odbornici,
kteří na vfte najdou nějakou formulku. Mualm doznat,
ř.e jsem ne těmito formulemi již hodně unavil. Národy
ne nesjednotí pouhým utvořením OHN. Je lépe otevřeně
konstatovat fakta, Mezi Západem a, Východem je hluboká
obávám ne
stále rontoucí trhlina, Jen blázen
¡nebo anarchista si přeje, aby «o iwňíflki. Neboť vozflíří-11 se, otevře se před námi propnul
hrob nafil clvlllmtce. Je pří lift mnoho podvodu a klamu v moderní
diplomacii. Válka dne/i inonl, aniž kdy zase bude, zálefcliostí vojáků 7, povoláni. Ohyby «tátníltů jsou placeny
krvi pmalých mužů, žen n děli. Dny, kdy vojáci brali

gedii vzniklo ze zloby a zlovůle a bezpráví, co příkoří
a neřestí a krutostí se stalo v jediném týdnu — aniž kdo
měl tolik odvahy se postavit a veřejně, za sebe říci, že
to všechno jsou nešvary, které se nesmí dít, at jejich
původcem je kdokoli. Tehdy to byly jedině a výlučně
„Obzory" a „Lidová demokracie", které psaly o těchto
věcech a tak vůbec prokázaly, že se u nás opravdu může
svobodné mluvit. Strašlivé porevoluční tichá, vyvolané
bázní, nejistotou a nevzděláni/m, úředně puncovaným
optimismem oficiálního zpravodajství, bylo definitivně
prolomeno. A zde, myslím, je první odpověď na výtky,
které docházejí: tento základní zápas o svobodu projevu, názoru a kritiky jsme vyhráli, a to rozhodně; těžko
by se dnes komukoli utahoval šroub ve směru totalitního myšlení. A proto také dnes úkoly dobrého tisku jsou
jinde, než buly tehdy. Jsme uprostřed budování státu,
svého svéprávTiého, samostatného státu, a náJí poměr
k tomuto budování je a musí být kladný;
naše kritika
se musí soustředit na. jednotlivé nedostatky a nemravy
tohoto budovatelského úsilí — nikoli pro plané odbojnictví, ale v zájmu úspěšného průběhu této práce. Někteří čtenáři, zdá se, zapomínají, že v š e c h n y politické
strany účastní se činně plánování i práce v hospodářské
výstavbě státu a že je třeba podpořit je vždycky tehdy,
když si počínají správně. Všimněte si, co místa věnuje
tento list důkladné kritice událostí a zjeim v našem národním hospodářství, zejména v zestátněném podnikání,
a také co zlovolných odpovědí se mu dostává v tisku
socialistických stran, o přípisech různých ministerstev
a ústředních úřadů ani nemluvě! A tak necht se na n/ut
nezlobí ti, kdož říkají, že „Obzory" nejsou., jaké bývaly,
a dobře si pročtou jednotlivá čísla: poznají snad, že naáe

informaci. Partajní tisk má mnoho nevýhod, mezi jiným
i tu, že .ti jen zřídka může dovolit, přepych nestranné
informace. A té právě u nás, v prostředí tak přepolttliiovanérn (stranicky ovšem), potřebujeme jako soli, Jo
k nevíře, jak nonimlřl, klánící ne neontylíně 1c odkazu
Havlíčkovu, dovedou zfalšovat fakta, zamíchat cío těsta
lží několik sladkých hrozinek pravdy, prokázat zprávy
a vlastní riMory, vyložit, jisté jevy a událostí ve prospěch své stravy čí Ideologie s dovedmoatí vpravdě cikánskou. Domníváme ne proto. Že. je naší povinnosti věnovat hodně ndnla prostému zjrravodajelví,
referování
o událostech doma i ve světě, zejména když inu Muce
nejpovolanější, Česlwslovenr.ký rozhlas, stává ne stále
více nástrojem jediné politické strany. A snad v této
službě čtenářům je více prospěchu, než v kritickém
hnldoplSatvi. Nebot jde-li o velké věcí a stěžejní zásady,
tu jsme se vždycky, hned a hlasitě ozvali, Není důvodů,
proč bychom tak neučinili i v biuloucnu.

kritika je namířena tam, kxLe je jí dnes nejvíce

třeba.

»

Když jsme plánovali vydávání „Obzorů", bylo nám
jasno, že tento list musí především i n f o r m o v a t.
1 dnes, jako před rokem., je nevídaná wjv.ze o objektivní
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*

Jedním z nejsmutnějhleh poválečných zjevů je neobyčejný vzrůst lhostejností lidí k osudu druhých, ba dokonce k bezpráví, které je jím činěno, Někdy se zdá,
jako by dolconce ti právě nepostiženi měli radost, že. se
těm druhým děje •f/Hko-H čí bezpráví. Každý novinář
vá/rtk-puví, jaký je to úděl čisti v těchto dobách redakční
poštu. Tragické osudy štvaných lidí vyvstávají tu plasticky před vašima očima, osuAy Udí, kteří nemají ani podpory strany, vlivných lidi, všemocných úřadů, ba čau to
ani zálama: křivě obžalovaní, kteří nemohou už nikdy
smýti hanbu této potupy; odborníci, kteří se celý život
dřeli, a,by nakonec bylí vypuzeni ze svých závodů, bezdůvod/rub, zbytečně; muži, ženy o. dělí ze umíšených rrw.nželniví, kteří nevědí, co a jak a zda vůbec; sedláci, kteří
si zoufají doslova k smrti, poněvadž nemohou samí zastat všechny prócc a rúkdjo jím nepomůže;
úředníčci,
placení v sociálně sj/ravedlívé republice" stejně nuzně,
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útokem hrady, Jsou tytarn. Moderní válka obrací v sutiny dorny dělníků. To je důvod, proč víc než kdy jindy
máme pracovat v souladu . . . Jeden z vaáích řečníku
nazval za války naěi dobu věkem obyčejného člověka.
Nemohu s ním souhlasit, Márnc-lí «1 udržet slušný život,
rnusl se náš věk stát údobím člověka neobyčejného.
Musíme zachránit svět pro Krista. Kristus nebyl obyčejný člověk. Eyl nejen synem člověka, nýbrž 1 synem
božím. I rny se musíme státl neobyčejnými lidmi, raáme-li se stát Kristu podobnými vskutku a vpravdě.
Nečiním si nárok na proroka, nicméně však liz vidím
nad námi boj mezi materialismem a křesťanstvím .
S p o j e n é s t á t y . President Truman pronesl ve
Fordhamové universitě v New Yorku, Jež ho jmenovala
čestným doktorem práv, projev, v němž mimo jiné
pravil: »Obávám se, že se příliš zabýváme záležitostmi
rnuterlálpírnírnež abychom si připomněli, že opravdová
síla spočívá v hodnotách duchovních. Pochybuji, že Je
dnes v tomto ustaraném světě, kde jsou státy odclzovány vzájemnou žárlivostí a podezřívavostí, jediný
problém, Jenž by nemohl být rozřeften, kdyby se k jeho
řešení přistoupilo v duchu Kázání na hoře. Nevědomost
a její družky
předpojatost, nesnášenlivost, podezřívavost naších spoluobčanů
- vychovává diktátory a
způsobuje vállcy. Výchova mu/ií být obrozena, má-U
být uskutečněn tento naléhavý úkol. Můžeme a musíme učlnltl v. doby utornlcké věk míru, slávy Boži a
blahobytu lidstva.':
»

I t á l i e . Stručnou, ale věcné obsažnou zprávu o osudech řockokatollků podal kardinál Tlsserant, podpreťokt: kongregace .Pro Ificalaesla orlontall«. ftekl, že východně od Curzonovy linie komunistické úřady napomáhají účinně patriarchovi moskevskému Alexejovi,
který při svém zvoleni vybídl sjednocené katolíky, aby
so odloupli od filmu.
na-li hůře, než v „prohnilé" republice první; matkyhospodyně, které nemohou vystačit s lim, co dostávají
na domácnost, aC počítají jak počítají; pensisti, kteří
dřou bídu s nouzí; soudci, kteří se řídili zákonem a
upadli v nemilost partají. Krátce, nikoli dav nespokojenců a příživníků společnosti, ale dlouhá řada zoufajících, bezradných a také bezbranných, V tom je obžaloba
i prokleti státní mašinérie: nepočítá s člověkem a zoufalství, nespravedlnost ba i smrt se neprojevuji na barometru jejích úspěchů. A připočteme-Ii k tomu i lhostejnost, ne-11 Škodolibost Udí samotných, jaký že to ráj
na zemi slibují nám programoví optimisté? 'Zadejme
raději měně: prostou spravedlnost pro všechny, slušnou
životní úroveň a přesvědčení. Že dav není nic a člověk
všechno, lile, úkol pro navě zřízený ústav pro zkoumání
veřejného mínění: zjistit, do jaké míry se v individuálních případech naplnila míra neštěstí. A pak ?ia podkladě tohoto Setření zřídit úřad. který by rozhodně nebyl
zbytečným: pro odčh)orání prokázaných křivd.
*

Je ovšem pravda, že tato lhostejnost k osudu a neštěstí
jiných je velká v městech a nepoměrně menši na venkově, kde konec konexi lidé ríc rAtusejí na vzájemné
pomoci a kde se také lépe :nají. Minulé neděle jsem byl
na proslulých doiinkovýeh slavnostech ve Strmilově
u Jindřichova Hradce, prožil jsem opět pár dní mezi
venkovskými lidmi, kteří z tvrdě půdy dobývají chleba
a v srdečných večerních rozhovorech se poučil o jejich
strastech, praních, nesnázích. Potvrdil se znovu můj
starý lukur, fo je neodpustitelnou chybou pasujorat r « řejné mínčiit n celkovou náladu v zemi podle situace
v Praze, v Brně, v Ostravě nebo v Bratislavě. Na venkov é se myslí snad méně rozčileně, ale zato důkladně,
snad méně sobecky, ale zato poctivě. Slova jak o národ
a vlast a povinnost k nim se zřídka slyši. ale projevuji
se 0 práci. Jsou obecné stížnosti na komunisty, kteří
všude, kde nejsou v řádné většině, propadaj; ucrrositč
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Z dopisů redakci
Vážená

redakce!

Jsem obchodríkem s h os po dAřs kým i stroji. V r. 1941
byl jsem nasazen v továrně na hospodářské stroje
v Haynau v Německu. Svého nasazení jsem využil tak,
že jsem vzaí německé Wehrmacht obrovské množství
železa a ocelí a rozprodal tento vzácný tehdy materiál
českým továrnám. V r. 1912 na jaře jsem zničil všechen kornpromitující písemný materiál, odešel domů, a
věnoval jsem se opět prodeji starých hospodářských
strojů.
Na podzim roku 1942 však moje obrovská sabotáž
vyšla najevo a já byl vyšetřován ministerstvem války
v Berlíně a ministerstvem hospodářství a práce v Praze, jakož i německou policii. Podařilo se mi věc tak
zatemnit!, že za vydatné pomoci' českých vyšších úředníků ministerstva jsem ušel okamžitému zatčení a byl
vyšetřován na svobodě.
Na podzim téhož roku objednali u mne Němci hospodářské stroje pro Polsko. Dodal jsem jim nepotřebné
staré stroje, vyrobené v roce 1885. Pro tuto novou velikou sabotáž (jednalo se asi o 100 mlátících garnitur)
byl jsem ihned zatčen gestapem. Po nadlidské námaze
jsem byl posléze propuštěn, ale podmínečně, a ihned mi
dosazen treuhitnder H. Flschbach z Lipska. Stalo se
v lednu 1913. Po smrtí tohoto treuhándera byl mi
v červnu 1913 dekretem W-I/3b-320.370/43 dosazen
druhý treuhUnder H. Breitllng z Lodže. Tento nařízením
ze dne 22. VI. 1913 ihned zabavil všechen můj majetek
i bankovní konta a zřídil nové Jednotné bankovní konto
č. 1815 u Kscomptní banky fil. v Náchodě. Mne nasadil
jako dělníka ve zbrojařském podniku f y Scholz & Co.
Moje pracovní knížka vydaná úřadem práce v Úpici
má číslo 522808/808b ze dne 30. X. 1913. Rreltling jako
treuhUnder vedl moji firmu pod mým jménem dále,
vybíral si peníze a dělal na moje jméno dluhy.
Okresní úřad v Náchodě po dosazení treuhandera
a v nepěkných osobních kamjxiních osočuji své politické
odpůrce; kde pak potřebnou většinu mají, zhusta jí zneužívají způsobem, který při nejlepší vůli nelze nazvat
demokratickým. Ale jako všude, i v práci v místních
národních výborech záleží především na charakteru
a osobních vlastnostech těch, kdo v nich zasedají. Jsou
osady, kde komunista-předseda požívá naprosté důvěry
i-šech ostatních, jwnčvadž je to pořádný a poctivý chlap.
Zel, že jich je málo. — Dožínková slavnost ve Strmilově,
uspořádaná tamní velmi činnou odbočkou čs. strany lidové, byla slavná: v průvodu bylo na šedesát jezdců
v národních krojích, za nimi piil městečka v krojích
nebo ve svátečním, dožínková scéna, vzorně připravená
strmilovským panem farářem, se znamenitě vydařila
(přál bych některým našim profesionálním hercům, aby
se tu mohli poučit o jevištní řeči a úctě k jazyku), mládež se do sytost i vytancovala a pivo bylo řízně, jak má
být. Líbilo se mi mezi strmilovskými. S takovými lidmi
se nemáme čeho obávat, nebof jejich vlastenectví není
na jazyku, ale v srdci.
Náhlá smrt ministra dr. Aloise X'ošahlíka patří k těm
událostem, jež nutno nazvat tragickými. Tragickými nejen pro ty. kdož jej rtiníi a okamžitě si jej oblíbili, ale
•i pro celé naše národní společenství. Čs. strana lidová
dala tu vládě osobnost nadmíru schopnou, agilní, zkušenou, jež by nepochybně rasáhía pronikavě do našeho
politického i národohospodářského života. Poznal jsem
ministra Vošahlika na volební schůzi v Jičíně den před
roíbami; nálad« byla vzrušená, ale Vo&ahlík mluvil
klidně, věcně, nebojácně a také nedcmagogicky. Bylo
patrno, jak zná potřebu lidu a jak sprárné odhaduje
celkovou náladu. Ztrátu, vzniklou jeho smrti, sotva múžeme nahradit; bude však třeba pokusit se o splněn:
jeho odkazu realisac: plánů, které vypracoval pro svůj
resort, Tak bude ncjiépe a trrale uctěna jeho pa-nátka.
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ihned zavřel mojí živnost vvmřrv o. i. V-18001 43 n
V-22.931 43.
Veškeré stroje, které jsem dodal Němcům. byl vlastně šrot, a bylo na mne Němci podáno 50 žalob u německých soudu v Praze a v Hradci Králové. Čísla spisů
předal jsem ONV v Náchodě.
Pan Eiseman z Červ. Kostelce uschoval si u mne
svůj cenný nábytek před svým odvlečením do Terezina.
Avšak na podzim r. 1944 udal mně Josef Kolář ze Lhoty na gestapu, že poslouchám zahraniční rozhlas, mám
doma střelné zbraně a střelivo r uschoval jsem židovský nábytek. Zbraně jsem včas odstranil, byv varován
včas zdejší četnickou stanicí, ale nábytek u mne ges.apo nalezlo a zabavilo, a byl jsem persekvován znovu
Po revoluci v květnu 1910 mne ale udal Josef Kolář
opět, a to MNV ve Lhotě z vymyšlených věci a MNV
udavači uvěřil a mne zajistil. Kolář se spojil se 4 mými nepřáteli a podařilo se jim mne držet! ve vazbě
přes 5 měsíců vzdor tomu, že okresní soud v Náchodě
za 3 dny mé vazby podal komisi návrh na moje okamžilé propuštěni, komise ale návrh soudu zamítla,
a to třikrát za sebou. Po zavedeni právního stavu
byl jsem soudem dne 5. XI, 1945 propuštěn, ale Kolář
okamžitě zatčen a měl býtl postaven před lidový soud.
Přelíčení však se nedočkal, zemřev po uvaleni vazby.
Avšak dne 20. dubna 1946 byl jsem předvolán před
Trestní nalézací komisi při ONV v Náchodě a bez dalšího odsouzen nálezem č. 67/46 ze dne S. V. 1910 pro
hospodářskou spolupráci. Při řízení komise nebylo vzato na vědomí, že jsem měl německou vnucenou správu,
treuhándera, nevzaty v úvahu moje sabotáže ani zatčení gestapem, ani zabaveni majetku Němci, ba dokonce
nebyly ani vyžádány trestní spisy lidového soudu o případu udavače Koláře. fUzenl bylo neúplné, posouzeni
nesprávné po stránce skutkové 1 právní.
Podal Jsem odvolání k ZNV v Prnze.
A další neuvěřitelná skutečnost:
Jnk jsem uvedl, Němci mě žalovali za mé sahotážní
dodávky u německých soudů. Dnes jsem dostal usneseni Okresního soudu v Náchodě č. j. II-2/4G/4, že se
bude projednávat! jedna z těchto německých žalob
proti mně, a sice žaloba Otto Zeidlera z Krainhofu,
která byla podána v r. 1943 pod č. j. C-81/43 u Amtflgerlchtu v Hradci Králové. Stání určeno na den .1. IX.
1916 o 11. hod. v siní č. 12. Tedy dnes mám býtl souzen a odsouzen č e s k o s l o v e n s k ý m soudem za to,
že jsem sabotoval Němce. A to jest první žaloba, může
se lehce sláti, že dalších 50 žalob bude projednáno proti
mně také. Důsledky nelze domysllti.
Veškeré úřední doklady o uvedených skutečnostech
jsem z největší části předložil ONV v Náchodě a zbytek
předložím ihned na požádáni. Nevím si jíž v této
strašlivé situaci rady, jsem duševně zničen a nervově
nemocen.
Jsem starý rutinovaný exportér, moji zahraniční obchodní partneři požadují ode mne naše zboží, kterého
je sdostatek, takže bych mohl ihned reallsovati značné vývozní obchody, avšak jsem nespravedlivým nálezem ONV tak handicapován, že nemohu podniknout!
ničeho. Němci mí živnostenské oprávnění vzali, zavřeli rně a dosadili treuhandera -— Oešl ml živnostenský list nevrátili, zavřeli mě rovněž, a nabude-11 trestní
nález právní moci, budu morálně zničen.
F. V. Freibauer, Lhota-Červený Kostelec,
Vážená redakce!
Ve 20. čísle >Obzorů< uveřejnili jste pod nadpisem
-Nedostatek pracovních si! v pohraničí a jeho řešení«
čiánek, týkající se krnovského vlnařského průmyslu.
Jsme Vám opravdu velmi vděční za vyzdvižení důležitosti tohoto průmyslu, jakož i poukázání na jeho velmi dobrou tradici a nutnost udržení jeho vývozních
možností. Prosíme však. abyste vhodným článkem v y vrátili nepravdy v článku uvedené, pokud se týká zaměstnávání cikánů v tornío průmyslu. Jako odpovědní
zástupci krnovského textilního průmyslu prohlašujeme,
že v krnovských textilních závodech není a nebude zaměstnán ani jeden cíkárx.
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Nepochybujeme o tom, Se Váš zájem o problémy průmyslu v pohraničí sleduje prospěch tohoto, a máme za
to, že uveřejňováním článků od nedostatečně infoimovanýeh pisatelů stavíte náš průmysl do špatného světla
n tím ro.hodně neposloužíte jeho dobré pověsti doma.
i za hranicemi.
iTatřodni národní správa
Sdružených vlnařských v, á vod Cl v Krnově,
Vážená

redakce!

Svého času jsem upov.ornll čtenáře Lidové demokracie' na poměry v Dolních OhoboHcioh. Veřejnost s Ině
reagovala a stale se jeví zájem Do Chobollc přijíždějí
poslanci, žurnalisté, komise a všichni pátrají po příčinách rozpadu. Dostal jsem řadu dopisů, ve kterých
se pisatele ptají, abych jim odpověděl, v čem Já vlililvt
neúspěch v hospodařeni. Sám Jsem sledoval vývoj kolektivu od počátku Jsem přesvědčen o lom, Že hlavni
vinu na rozpadu má komunistický sekretariát v Litoměřicích Vždyť utvořeni kolektivu bylo soukromou věcí komunistické strany, a její představitelé ehlěll utvořili něco, člvn se chtěla komunistická sira,na pochlubil
před naši veřejnosti Odborník Jiného politického tábor i
'nebyl proutě připuštěn ke slovu. Sekretariát v Litoměřicích byl prakticky nadřízeným úřadem pro kolektiv,
Ze utvořeni bylo nedomyšleným experimentem, vidíme
dnes z toho, že před členy OBK v Litoměřicích prohlásil bezpečnostní referent llcjňovec: r-Naflo strmin byla
od počátku přesvědčena o tom, že to nepůjde, a ch M l
jwne pouze ukázal, že přece nejlepňi Jeat, aby hospodaill každý na vlastním . Byly doby, kdy leželo prca II
sic nevyřízených žádosti pro osídleni na oshlloviici k
misi ministerii!va zciiiědělítlvl v Litoměřicích a nebylo
možno vyhovět, ziillm co v Chohollclch nebyla provede»
na atil jediná odborná revine národních správců, T.i n
to prostě nebylo zapotřebí, protože onldlcnl bylo v rukou komunistických příslušníků ve vňcch úřadech a
kolektiv byl JeJlčli podnik, chybělo odborných zkuňenosti, a zakladatelé neznali mentalitu lidi, TI, klerl
utvořili kolektiv, neměli nikdy pluh v ruce a Jie něll
pojem o hospodařeni kolektivním ani soukromém.
v II
to pouze z románů. Měli Ideály v tom, že kolektiv nunii
jednoho vychytralce uživit, když budou pracovat ostatni. Takto Jlcíi však nakonec smýšlelo přen 1)0%.
Jsem přesvědčen, že kdyby zakladatelé kolektivu
byli studovali podmínky rozpadu dřlvfijfiicli družstevních velkostatků po prvé pozemkové reformě, byli bV
zjistili, že zemědělství se Uši ve své výrobě od průmyslových podniků, a že pro naše poměry se ne¡|Vne
hodí v zemědělství soukromopodnikatelské podnikání.
Je pravda, že snad několik týdnů, pokud byla siranická kázeň, to jakž takž šlo.
Jakmile však členové v kolektivu viděli, že jeden
má po celý rok Jezdit volským potahem, druhý koňmi,
třetí uklížet stáj, čtvrtý že poroučí a ve vedlejší obci
že jejich kamarád «1 pracuje volně a nikdo mu ni >orouči, bylo po společné práci. Nastalo hádáni, hoi iodnfr-nl na vlastní pěst' každého z nich, nastala nes okojenost, klesla morálka praebvnl, a tím začátek ko "•,<•.
Každý tvrdil, že by pracoval, kdyby pracovali všichni,
anebo ještě lépe každý na svém, (Toto slyšela komise
ministerstva zemědělství, i
Ne, ne. Pro nafie poměry se nehodí takováto kolektivizace, jak si jí představovali pánové v revolučním
zápalu.
Došly ministerstvu zemédÉlutví stížnosti na špatné
hospodaření kolektivu, a proto bylo provedeno mí«'ni
šetření 0. VI. 1(146. Shledáno bylo, že stížnosti J<:',u
odůvodněny a ž<- hospodaření kolektivu je v úpadku,
takže kolektiv musí být) zlikvidován, « čímž i zástupci
m í s t n í c h o r g a r d s a c í souhlasí. Ukládá se současně komisí min, zemědělství v Litoměřicích, aby provedla přípravu pro osídlení Individuální.
Tím končí kapitola choboliekého kolektivu.. Po ž ích
se započne tam, kde se mélo začít před 34 mésícl. Tragedie je v tom, že byl znehodnocen národní majetek,
ričkoiík rodin jest nešťastných a zadlužených, a to
tané pro nerozvážný pokus stranický.
Ing. dr. Benda.
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K U L T U R A VE SVĚTĚ I U NÁS
Kultura jako úsilí O svobodu
Theoretické poznámky, jež provázejí Sjezd českých spisovatelů stále
jeňté v mnohých listech a revuích,
jsou cenné potud, pokud přispějí
k formování hledisek, jlrníž se bude doufejme, už v nojdohlednéjál dobé řídit spisovatelská t v ů r č í p r a x e.
Bylo by ovftom nejldcálnójéí, kdyby
tu Již ono slavné nové urnérií bylo a
nernusllo no o ném theoretisovat, ale
pokusili Jsme se právě v tomto lísté
ukázat Jeftté dávno před sjezdem, že
je samozřejmé, že zdravá a silná hnutí nikdy nevrcholí na svém počátku.
Fřljrnéme tedy jako »nutné zlo- prozatím ospoft theorotfsovánl,
»Tvorba« právó dokončila uveřejňování poznámek Lumíru Olvrného
k diskusi o sjezdu spisovatelů; nelze
než souhlasit so závěrem těchto poznámek, abychom sl byli vědomi
oboustrannostl problému »cesta Utorfttury k lidu - cesta lida k literatuře!:, »Obzory« ovftem řekly svými poznámkami prostě a přesně to, co rozsáhlé články »Tvorby* odívají do známých stejnokrojů slov ¿mobliisovat,
skoncovat, účtovat« atd. Tož my říkáme zkrátka: tvořit! A toť se rozumí, žo svobodné a odpovědně; to «0 už
sumo doplňuje. Lumír Člvrný pifie, že
-/.rovna prosldontův sjezdový projev
poukázal na souvislost demokracie
politické a hospodářskou a na nopřtpustnosl; demokratické svobody pro
fnňlsmus; a hned pokračuje odstavcem chvály nad tím, žo spisovatelé
doslovili jasné ano 1 proti Jeho oficiálnímu ne. K d y b y t a k é a l e s p o ň
j a s n ě n a p s a l , v č o m ř o lc 1 i
an a - takto jo tfižko najit Jinou HOUvlslosfc než útoky na dělnická práva
(a snad negativní kritiku), ale ani tyto útoky ani negace přece nebyly součásti presidentova projevu. Nač ty
hádanky? Ovšem, »Obzorům« zde L.
Olvrný vytkl nepochopeni pojmu svobody, nezávislosti kultury. Ivaždý ví,
žo právě my nepřisaháme na mistry a
MokčnI Šéfy kultury, na ismy a kliky,
žo křesťanský personallsnuts odmítá
každé Indlvlcluallstlokó bezpráví stojné jako nadpráví některé kolektivní
Lnstltuoo, Ale je pravda, & odmítáme
názor L. Civěného, sSc prý už kulturní
tskušonoat dokazuje,
vědomé ztotožněni kultury a úsilím dělnické třídy a pracujícího lidu znamená více a
nikoliv méně svobody«. Předně: méně svobody je tolik jako žádná svoboda, V policejním státu na příklad mft
že být mimo koncentrační tábor více
svobody noř. v něm (někdy tomu bylo
i',a nacistů dokonce i naopakl. ale svoboda prostě není ani vnitř ani vně.
Svoboda je hlavně věc odvahy, svědon\t. a řekli jsme již: odpovědnosti, A
tak jsme p r o z t o t o ř, n ě n í k u 1t u r y s ú s i l í nv v š e c h o s v ob o d u, neuznávajíce úsilí třídy, rasy.
národa nebo kliky proti sůjmu druhých a proti Bájnui všech sa úsilí o
svobodu, nýbrž leda r.a snahu o nadpráví a tudíž sotročování. Učí nás
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pak naáe kulturní zkuSenost, že u
národa, který tak zřídka používá okřídlených slov svých klasiků jako
my, není náhodou, že je stále živé
Kollárovo slovo o úctě k svobodě a o
hanbě zotročovatelů. Podstata s v ob o d y, í když budeme usilovat o hospodářské nebo jiné osvobození, stejně
zůstane mravní. L. Civrný hovoří
jménem historického materialismu o
kladu tříd vzestupujících a záporu
tříd skomírajících. Zdá se nám sice
na prahu atomlckého včku p o n ě k u d
zastaralé budovat Ještě na fikcích
někdejších tříd, ale t když je pro
usnadnění přijmeme: Co když so tentokrát pro zménu mýlí sterilní třída
sjezdujících a theoretisujíclch literátů
a pravdu má třída pracujících lídí,
t. j. president, »kde nechal dveře otevřené nebo řekl spíše nec, a délník,
úředník, řemeslník, zemědělec, který
před dnešní knihou, obrazem, divadlem nechává dveře zavřené nebo říká
spiše ne . . . ?

Kultura pracujícího lidu
Jo mnoho příčin, které zdůvodňují
úpadek souvéké české kultury a znemožňuji její vzrůst. Ale daleko nejnobezpcčnéjfli jc ta, která se ukázala
nejen neobrodnou, nýbrž Škodící, ba
dokonce Jedem, Je jím ono úsilí, které bylo označeno samými průkopníky jako boj o zpolltlsování uměni
i vědy. Již na samém počátku celého
hnuti bylo nejednomu z theoretlckýcli průvodců soudobé kultury jasno, žo spájení těchto dvou v pojmové
dimensi tak protlpólných celků bude
možno uskutečnit jen za porušení
jednoho z obou. Vždyť není nic lidsky
tak pomíjivého, jako konjunkturálnost politiky a naopak, llclaky tak
trvalého, jako hodnota skutečné kultury a vědeckého poznatku. A vskutku, dnes obžalováváme právem ono
slučování kultury a politiky z toho,
že od květnové revoluce nebylo vytvořeno těmi, kdož podepsali manifest o zpolltlsování kultury, dílo skutečné nadčasovostl, v niž tkví podstata uměni a vědy.
Tím bolestněji dotýká se nás tato
smutná skutečnost, že zpolitísování
kultury bylo programováno jako
očista od nacismu a fašismu, které
nahrazovaly kulturu kulturní politikou (dnes máme bohužel 1 u nás
stejnojmenný týdeník) nebo politikou kultury, ale nakonec toto zpolltlsování jako by v témž ideologickém duchu, jenže v jiné barvě a formě. umožňuje tutéž destrukci řádu
a hodnot, rozvracuje řád logického
myšleni v chaos tentokrát skutečnou
roaket na spiritualitu zmaterialisováním ducha, nadřazuje časné nadčasovému. povyšuje politické čachrářství
a praktiku nad umění, ale snižuje
člověka k pudovosti a smyslům a ve
stčeřelé rozvrácenosti poměrů vede
boj o politické získáni člověka i na
poli kulturami, jako výsadní bašty

duchovního procesu slávy československé historie.
Zneužíváním fráze o »poetické duši slovanskéc jako citově vjímané a
smyslové roztoužené, hluboce intuitivní je objektivní percepce umění a
vědy rozumem zviklána v hegelovský
Subjektivismus estetiky a po kantovsku zneužila i ve vědeckém nazírání.
Možná, že marxismu se podaří
zbořit středověký velech rám, ale nemá sil, aby sám sobě postavil kulturní jizbu.
řh

Tisíc let stavitelského umění
v českých zemích
Nadšený a zasvěcený znalec stavitelských a
uměleckých
památek
v českých zemích a zejména v hlavním městě Praze, profesor Čeněk
C h y s k ý , vydal nákladem V. Petra
pékně vypravenou knížku pod hořejším názvem, která sí zaslouží, aby na
ní bylí upozornént nejen ctitelé stavitelského umění, ale především Široké vrstvy lidové, jimž nemůže zůstatl lhostejným, kolik úsilí a houževnaté práce musilo býtí v deseti
staletích České minulosti vynaloženo
k tomu, abychom mohli býtí počítáni
k nejkulturnějfiím složkám Evropy
A Chyský je k tomuto úkolu popularlsačnímu nad jiné povolán, protožo má dar svoje přísně vědecké poznatky umčti tlumoělti l méně vzdělaným vrstvám způsobem srozumitelným a poutavým. Nezatěžuje při
tom svoje výklady přílišnými poddrobnostml, ale snaží se spíáe ve
stručných kapitolkách své knížky
podali souhrnný obraz určité stavitelské epochy, jejíž charakteristiku vyjadřuje několika typickými znaky.
Je zřejmě toho správného názoru, že
méně znamená často více, je-li to
pověděno zajímavě, stručně a výstižně, takže to utkví ve čtenářově paměti snáze než obširné a nesoustředěné výklady. Promlouvá nejprve ve
všeobecně zaměřené kapitolce úvodní
o našem podílu ve výtvarném uměni
Evropy a vyzdvihuje, že po třikráte
se zapsalo výtvarné umění v zemích
českých do dějin umění světového.
Bylo to nejprve v době vrcholné gotiky za vlády Lucemburků, zejména
za panování Karla IV.. pak ve století XVIII., kdy vytvořeno t. zv.
-"pražské baroko , a po třeti v druhé
polovici minulého století, kdy jména
Josefa Mánesa v malířství. J. V.
Myslbeka v sochařství a Josefa Zítka
a Jana Kotěry v architektuře znamená vrcholy našeho snaženi o vytvořeni výtvarného umění typicky národního. V dalších nevelkých, ale obsažných kapitolkách se autor zabývá
stavitelským a výtvarným uměním v
době románské, gotické, dále pak v
době renesance, baroka, empiru i romantiky. Závěrečné kapitolky jsou
pak věnovány kritickým slovům o uměnt stavitelském za posledních sío
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let, kdy české uměni architektonické
hledá teprve cesty k osobitému vyjádření. Větší polovinu knížky puk
tvoři reprodukce fotografických snímků význačných stavitelských památek v českých zemích od dob nejstarších až po dobu přítomnou. Ke chvále
autorové nutno uvésti, že vybral ukázky skutečně typické a přitom ne
vždv všeobecné známé, takže i po
stránce obrazové knížka nem. lo přispěje ke vzdělání čtenáře, pokud jde
o znalost památných staveb v nejrozllčnějáích místech českvch zemi.
F. J.
Francie r e f o r m u j e školství
Potí oba reformy ducha i orgunlsace celého školského systému projevilo se po druhé světové válce nejen
u nás, nýbrž í vc velkých zemích na
západě Evropy, pi edevšim ve Francii. Nedávno vyšel v týdeníku >C11«
velmi poučný a poučený článek z pera Heleny Pourové. Píše se v něm
mimo jiné toto:
Je charakteristické, že reformy se
promýšlely za okupace, kdy přípravné práce pokročily natolik, že Francie stála těsně před z á s a d n í školskou rcfoimou. Ovšem, je třeba si
uvědomit, že francouzské školství je
poněkud jiného rázu než naše. Zatím
co základní školní vzdělávání u nás
ji stejné, ve Francií už obecné školy
jsou trojího druhu, rozdílné kvality
a bohužel i finančních nákladů, což
zavinovalo dosud velkou nespravedlnost k chudším vrstvám. Stát, vedený
vítězným hnutím křesťanských lidových republikánů, má pochopitelně
na mysli především zde opravu, J e dn o t n á o b e c n á š k o l a , vzniklá
spojením dvou dosavadních typů, je
tímto ideálem, který předpokládá návštěvu čtyřleté ( ! i mateřské školy
(od 3—7 let, obecnou od 7—11 let).
Po jedenáctém roce mají všichni žáci
navštěvovat povinně až do svých 18
let školu druhého stupně.
Zde se zs.slavfme delt, neboť Francouzi už vyřešili otázku, která u nás
je zatím předmětem diskusí a anket.
Škola druhého stupně dělí se na dvě
období. První období pro žactvo od
11 do 15 let je určeno povšechné
orientaci. Hlavním čilém vyučování
v té době je rozvoj všech schopností
záků a příprava na různé vzdělávací

směry druhého období. Vedlo povin- rá člunu používá jako lákadla. Tených humanistických předmětů výbě- legrafický přlstTój jo polámán a porových, z nichž si žáci mohou vy- sádka se marně snaží varovat kapibrat Iv, které vyhovuji jejich siálíbám tána obchodní lodi, marně změní
i jejich vyvíjejícím se schopnostem; směr plavby, marně se snaží oklatyto předměty mohou po doliu sludla mat velitele ponorky, britská loď se
měnit. Tato cr&anisncc znanu-nú, že blíži a torpéda jsou vypálena. Požák ..a pomoci učitelů a rodičů může sádka vsedá do člunu, jen kapitán,
se a.' do svých lo let volně rozhodo- topič a první důstojník setrvávají
vat pro své budoucí povoláni. Piiro- na palubě, Škodu z působená torpédy
: oný výběr bude prohlouben ještě se nedá prosně »Jistit;, buď se loď polim, že školy budou přihlížet při atv- topí do patnácti minul:, anebo so neřaďovánl výběrových předmětů k po- potop! vůbec. Velitel německé ponortřebám a zájmům regionálním (po- ky se domnívá, že Již nikdo nezůstal
dle oblastí Kemědělskýoh, průmyslo- nu palubě a vida, že se loď nepotápí,
vých, přímořských utd.l. lilo, demo- ro, bodne se zničit JI děly. Ro/.kážO
kracie v praxi!
vynořil se. Nu to ěekujl tři muži nu
Druhé období druhého stupně škol palubě, jukmlle tťe ponorka objeví nu
¿>ko organ i sace je určeno pro žálty od moři, palubní dělu pálí u ponorka je
15 18 let a možno jo churukloriso- /ničena. líOď sě nepotop! u mužstvo
vatl jako dobu pevného určení a Je zachráněno.
utvrzováni na cestě, kterou si žák
Film je SHiJimnvý líni, že není hrán
vyvolil v prvním období, l1 rule II oky berel, nýbrž skutečnými námořníky.
lo znamená, že žáci se děli na til Byly tu již pokusy, kde se kombinoskupiny: 1. I n t e l e k t u á 1 n 1 (směr val herecký soubor s nehořel u překlasický, moderní a technický), 2. kvapující Je, že lyto pokusy byly
o d b o r n á (sklon k fysické práci), vždycky ťmpěáné, Přes lo, že někteří
3 praktické povolání (řemeslo, ob- ieuilslIčt 1 iv.U.-iórl, v čelo se Htnnlchod, zemědělství).
sluvskym, ne o to pokouftell 1 nu diPivní skupině je otevřenu cesta vadle, uká/.alo se, že 1 In nejnuturu'
dále, ne však přímo nu vysokou Ško- listIčtějňl scénu s| lylo experimenty
lu, před níž se zavádí dvouletá vy- nemůže dovolit. Film vítali ano, Slin cl
učováni p ř e (l n n I v e r s I t n I, kdy proto, Že je dokonnle jňlm zobrazením
maji profesoři I Huml žáci posoudit životu, než divadlo. Zdá so to býlí
schopnosti pro vlastní vysokoškolské protimluvem, neboť filmové plátno je
studium, rozčleněné podobné Jnl<o dvojrozměrné, kdežto divadelní scénu
Je trojrozměrná, uvňuli divadlo no nou nás.
může vymanit ze své umělotill, kdežTato velkolepá reformu má být to film, uč Imnglnallvnějrtl, zachycuje
uskutečněna už na začátku íikolnlho člověku v celém Jeho pront;ředl, ne
roku I0d0/'17. Plámě se skromně, Jen ve výsecích. Dalo by Mo fiel, že
kdy my budeme moci takto hrdě film je nejnulurullulIčtfijňím útvarem
mluvit o svých věcech?
Jvc,
divadla, má II s nim vůbec co společného, Protože si' mu podařilo větfllnu
divadelních principů zlomit, Je víc než
N o v ý anglický barevný film
pravděpodobné, že je ,'iuniosl ulnou
Do Prahy brzy přijde britský ba- formou. Není vňalc nezávislý, právě
revný film WESTERN APpitOA- tak jako divadlo má nyní určitou
CHEB. (Západní rozmofí.) - Posád- závislost na filmu. Indukci filmu do
ka z potopené lodi, zachráněná na uměni se vytvořily dvě složky, vychámalém člunu, je zmítána bouři, Zdá zející ze stejného prhiolpu .nastavit
se, že už nikdy nedosáhne břehu, přírodě zrcadlo- : divadlo, jehož burnarně vysílá SOS, pomoc nepřichází. doucnost Je pouze v uměloflti, a film,
Zásoby se tenčí, posádka je unavená, který musí spět k přirozenosti, k nazeBláblá a hladová. Konečně zachytí turalismu. Jinými slovy: naturalisticjejí voláni britská obchodní loď, plu- ký charakter filmů zabrzdil vývoj,
jící B konvojem z New Yorku do An- č) jen návrat k realismu na scéně.
glie. Oddělí se od konvojc a Jede tro- Každá z těchto forem musí Jít svou
sečníkům na pomoc. Posádka člunu cestou.
V. J. (Londýn)
však spatří německou ponorku, kte-

Kniha týdne
E. Hemingway: Komu zvoní hrana/'. Přeložily A.
Sonková a Z. Zinková. Vydalo nakladatelství F. Eorový,
Kčs 155.—.
Velký anglický barokní básník John Donne, Jehož «Jova si Hemingway vzal za motto své knihy, praví: //Smrt
každého člověka mne umenší, neboť jsem částí lidstva.
A proto se nikdy nemusíš ptát. komu zvoní hrana. Tobě
zvoní.c Je tomu doset let, co generál Franco, spolu « faělsty a falangisty rozhoupal umíráček nad překrásným
poloostrovem, umíráček, který předzváněl hranu padlým druhé světové války, padlým od Varšavy, Stalíngradu, Pearl H&rbour, Osvětimi, Perronu, ArnhefrrM,
Coventry a Nagasaki. Hemingway je jedním z téoft,
kteří pochopili, že kříse, která dovedia lidstvo ke druhé
světové válce a která i dnes ruší pocit nastávěiho mí-
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ru, projevila n<- po prvé v bojí španělského lidu za svobodu, a to nejen ve smyslu politickém, ale 1 vc smyslu
mravním. Neboť zásada kolektivní bezpečnosti neplatí
jen ve urny:ilu strateg)cko-poli 11 ckéiri, jak ukázalo • to,
co následovalo po španělské občanské válce, ale také
v smyslu mravním, problémy, které tak jasně a. stříž*
jívě Hemingway vidí ve /svém románu, jsou problémy,
před nimiž stojí dnešní evropský člověk, a které Jsou
skutečným pozadím a základem novodobé kříse politická j e to předně problém člověka a Jeho poměru
k aparátu stranickému či k aparátu jakékoli nutně Jntolerantní skupiny, ať už dobrovolné čí nucené uplatňující svůj program. Jeho činy nejsou již výrazem jeho
or-x>lJní vůle, ale stávají se jen jakýmsi materiálem, používaným k činům a dějům, jež se vymykají jeho pů-
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vodním záměrům, takže člověk a. Jeho konkrétní požadavky pozbývají vlivu na výsledek akcí, které zapříčiní), Mechanismus jednou spuéténý postupuje podle vlastních zákonů a žádná lidská vůle a snaha není s to j e j
zastavit. Toto má cosi společného s rozvojem lidské
technické eívíllaace, která také již není lidmi ovládána,
a neslouží jim, nýbrž uplatňuje se podle vlastních,
v hmoté skrytých zákonu a ničí svého původce, místo
aby mu prospívala. Dalňírn problémem této knihy a
dnešní lidské situace vůbec, je poméi mezi politikou
a mravností a Hemlngway-objektlvní pozorovatel španělské války a přece přívržence strany vládní
• dokonale Ilustruje zásadu, že básník může a musí být pravdivější než politikové. V pravdivé postaví komunistického vůdce Martyho vidíme zcela jasné, jaké nebezpečí
hrozí, vytvořítne-ll legendu, která se nám z počátku
zdá nutná a potřebná Legenda sama přeroste svého
nositele, a Její moc mu dává prostředky a možnosti,
kterým velmi často není práv, a přímým důsledkem
tohoto rozporu mezi pravdivostí a legendou, třeba
hrdinskou, je smrt mnohých, kteří m stall občtml nepravdivosti legendy a nckvallflkovanostl Jejího nositele.
Legenda je vňalc tak silná, že Jejího nositele nelze, odstranil, i když dělá včel sebehorftl a sebeňkodllvójňl.
Hcmlngwayova kniha je nám prvním svědectvím
o španělské válce, které se dovedlo postavit nad hrůzné podrobnosti, nalézt hlubší příčiny této krlse a zasáhnout samotné jádro problému dnešního lidstva. Je
to kniha n přesným barvitým pocitem španělského národa, národa velké a hrdé minulosti, ze m 6 nesmírného
fondu lidové pýchy a statečnosti. Otázky stylu a dialogu Jsou zde tak vyřešeny, že se nám zdá jako bychom
vůbec nečetli knihu, ale viděli jejl postavy pohybovat
se a mluvit, vldéll drsnou a slavnou krásu Španělských
hor, sami sledovali zákulisní politické Intriky vůdců.
A tenorem celé knihy, Jak tomu ani Jinak v dnešním
románu, má-ll být pravdivý, být nemůže, je situace
člověka v celku a přece osamoceného. A ť už je to Robert Jordan, Američan, kterého umíráček Španělska
přivolal do bojo .proti Francovi a za člověka, ať Pablo,
snažící HO uniknout svému osudu .a nevyhnutelně jím
strhovaný, Čí Anselmo, zabíjející s pláčem a v pokání,
každý z nich je autorem dobrán až tam, kde přestává
každá 1'rázo, až tam, kde člověk stane sám před Bohem.
Přečtěte si, jak umírá mladý komunista Joaquín a vzpomenete na Rola,nda a středověké rytíře:
iclgmolo ležel na břlflo a díval se na sebe. Uchopit
trojuožku do obou rukou a ustálil kulomet.
„Selvnl hlavu," řekl Joaquínovl, „Nalml se kupředu."
Passionaria řllcá: „Je lépe zemřít ve stoje . . ." říkal
si Joaquín, když se hluk přibližoval. Pak náhle přeskočil do Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou,
•Požehnaná, 'l'y mezi ženami a Požehnaný plod života
Tvého, .ložin. Svatá Maria, Matko Boži, pros za nás
hříšné, nyní I v hodinu smrti naší. Amen. Svatá Maria
Matko Boží, začal znovu a pak sl náhle vzpomněl, když
rachot letadel zněl Již nesnesitelně, a začal překotně
přeřllcávat slova pokání: „Oh, Pane Bože, lituji, že jsem
Tě urazil, Tebe, který jsi hoden veškeré mé lásky . . . "
Puk Uslyšel u ucha tlukot výstřelů a na rameni ucítil
horkou hlaveň. Tlukol se opakoval. Ignacio pevně svíral podstavec a hlaveň pálila do zad. Tlukot a řev kulometu neustával a Joaquín sl nemohl vzpomenout na
další slova pokání
Vše, nač se mohl upamatovat, bylo: v hodinu smrtí
naši. Amen, V hodinu smrti naší. Amen. V hodinu.
Amen. Všichni ostatní stříleli, Nyní a v hodinu smrti
naísí. Amen.«
L.

Divadlo týdne
YVyndhauťs Theatre v Londýně hraje hru Irského
dramatika Seana O'Oasey: »Red Rose« for me«
(•»Rudé růže pro měO. Výprava: Henrv Bird,
Di 'ama *>Rudé růže pro mě«, je především značné
uedramatleké. Námět je šablonovitý. nezáživný a snažící se pouze těžit ze své tendenčňosti. Mladý děltůk' intelektuál, Aymonn Breydou. protestant, amatér-heree.
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arnatér-malíř, duše básnická, milující poesii, knížky
a krásu vůbec, je zamilován do katoličky Sheily iloorneenové. Obé rodiny se staví proto jejich známosti z náboženských rozporů. Ayrnorm chce vystoupit jako řečník v délnickéin výboru, chystajícím stávku, Sheíla ho
zapřisáhá, aby se do takových nebezpečných věcí nevin ěáo val, aoy se raději snažil využít příležitosti a
sabotáží stávky si vydobyl vyšší postavení. Ayrnoím je
jejím nepochopením zranén a jeho láska k Shetle proto
značné och ladné. Přes to, že je všemi varován, jde s dělníky, stávka je potřena, dělníci rozehnáni a Aymonn
zastřelen.
Tímto námětem autor zaplnil čtyři jednání, vesměs
stavěné na nezajímavých a nefunkčních dialozích, postavy jsou schematické a nepřesvědčivé. Téměř by se
dalo říci, že hra »Rudé růže pro mé- je příkladem, jak
drama vypadati nemá. Není tam jediné jiskřičky živého dialogu, není tam nic, co by diváka mohlo upoutat a zajímat. O přestávkách zůstává chladný, nezainteresován a ospalý. Hra se vleče, na jevišti se diskutuje v irském nářečí o věcech, o nichž bylo jíž mnohokrát a vtipněji diskutováno ve všech jazycích světa,
herecké výkony jsou podprůměrné a hraje se v kulisách, v nichž by odmítli hrát i vesničtí ochotníci. Scénická výprava jasně napovídá, že byla pracně slátána
ze všech možných, většinou však nemožných, kusu
nábytku z praehlstorických skladišť a divadelník, jenž
by se ze zvědavosti zašél podívat na tuto, v Londýně
populární hru, by roztrhl roucho své a posypa! hlavu
popelem. Měl-lí by dosti síly, až by vyvrávoral ze svého
sedadla, zlomil by hůl i nad divadlem.

Tak se píše . . .
v »Hraničáři«: »Dotaz: Žádám p. F. Paula, t. č.
kulturního referenta M.NV ve Frývaldově, aby
mně sdělil do sedmí dnů, zdali je za své činy
plně odpovéclný a je-li žalovatelný. Podle prověření v Brně byl Jmenovaný p. F Paul svého času
propuštěn y, ústavu pro duševně choré. V případě, že žalovatelný je, chci na jmenovaného podatl
trestní oznámení pro šíření nepravdivých zpráv
o mojí osobě. - Z. Slezák, předseda MNV ve Frývaldově.
(Zaslala E. C., Praha XVI.)

j

v .»Prácí : ¿Přes den lámával stříbro a po šichtě
zase dělal doma děti. aby nebylo v chalupě tak
prázdno.« (Zaslal E. B., Pec.)
v »Zdravém lidu«: »Nemocní kašlou méně, a dýchá se jim lépe, teploty klesají a přibývají na
váze.« (Zaslala A, E., Praha XIX.)
v prohlášení národního výboru v Rožnově: Obětavá, nekompromisní práce národního výboru
musí být podpořena přímo Vámi. Bez Vás, bez
Vaší práce, Vašich přihlášek, že "chcete nastoupit práci, že Je naše konáni pro kočku. Neskládejte
ruky v klín. Hlaste se denně na nár. výboru
v ústřední kanceláři, hlaste se v každou hodinu,
až do 7 hodin večer, hlaste se í v neděli dopoledne. Pracujeme, abychom splnili předpoklad Do
práce se půjde až za rok či za dva. - Předseda.«
— (Zaslala V. P., Olomouc.)
Čtenářům, kteří nám pošlou perličky z českého
tisku, vyplatíme za uveřejněnou historku 10 Kčs,
OBZORY, týdeník pro politiku ci kulturu. Vychází každou sobotu. Vydá cd Výkonný výbor čsh strany lidové.
Šéfredaktor dr. Ivo Dueháček. Odpovídný redaktor Bedřich Partaj. ŇávStěvy každou středu od 15—17 hod.
Ústřední administrace: Praha I, Ulice 2S. října č. S.
Telefony: 255-22 a $SS-tS. Administrace
pro Velkou
Prahu: Praha II, Václavské nám. 19, telefon SZ1-63.
Telefony redakce: $57-51. $S1-51. — Předplatné na rok
200 Kčs. mi půt roku 100 Kčs. wa čtvrt roku 52 Kčs. —
Nevyžádané rukopisy se nevracejí. — Účet poStorní
spořitelny 60.$00. — Tiskne Č. .1. T., Českomoravské
tiskařské a vydavatelské podniky v Praze II. — Dohlédnei pošt. úřad 25. — Toto čisio vyšlo 17. srpna 1940.
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RUCHLlK
n á m ě s t í éítň» 1®. Teletea Stole 48X-4X, 388-63.

LOURIY UZDRAVUJÍ
t. P r o c o s l v o tvaru k u t a s e b l i l i k b a s i l i c e . - 1 . N o m o c n l ,
neschopni pohybu jsou doptavovftnl k l A u a i n ň joskynl
v o i v l A i t n l c h v o i l k ů c h . - i . P i o n a m o c n ů a neidullvů Jo
» l o u l o n a m i s p ř « d c i i r o i n o u Joskynl. - 4. P i o c o s l s p o c h o d n í m i v n o c ! prtod b a s i l i k o u
Bwnadolly.
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