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1. Z těchto ozbrojených dělnických oddílů

vznikla sovětská armáda. 2. Dnešní vzhled
sovětské armády. Elitní tanková divise
projíždí Rudým náměstím. 5. Sovětské ná

mořní hlídky na Baltu. 4.S. Chlouba sovětské
armády motorisované těžké dělostřelectvo.
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V Praze, 22. února 1947.
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Diktátor
Bát se lidu — a přes to se bát
samoty; bát se vyjít bez stráže
— a přes to strachovat se stráž
ců; nechtít obejít se bez ozbro
jeného doprovodu — a přes to po
cítit neklid při pohledu na průvod
ce, nesoucí zbraň: jak ošklivý to
úděl!
Xenofon.

Křesťanství v politických dějinách
Křesťanská myšlenka začala zasahovat do politic
kých událostí ve světě takřka již před dvěma tisíci
lety. A stopy křesťanského politického úsilí jsou po
dnes patrny na nespočetných tisících písemných i ji
ných památek minulých věků. Nikdo se také neodvá
žil popřít význam křesťanství ve světových dějinách.
Za to však ti, kdo nejsou křesťanství nakloněni, mívají
někdy jiné dvě pochybnosti: zda křesťanství skutečně
přineslo něco nového do lidského pospolitého života
a zda jeho zásah byl úspěšný.
Pochybovat, zda křesťanství přineslo něco nového
do skladby lidské společnosti, může opravdu jenom
člověk 20. století, a to proto, že si velké většině křes
ťanských požadavků již příliš zvykl a že je pokládá
za něco samozřejmého. Podobá se v tom člověku, kte
rý pochybuje, zda lio jeho rodiče vůbec něčemu na
učili, a zapomíná, že kdyby jej právě jeho rodiče ne
byli naučili mluvit, nemohl by teď svou pochybnost
ani vyjádřit. A velmi by se divil, kdybychom mu na
vrhli, aby přestal mluvit, když všechno, co má od ro
dičů — tedy i schopnost vyjadřovat se — pokládá za
malicherné.
Tak vypadá na příklad dnešní marxista. Neustále
opakuje, že je třeba starat se o lid, že musíme pečovat
o blaho všech a jiné podobné pravdy. Ale proč to vlast
ně tvrdí? Je-li všechno na světě — jak to dokazuje
dialektický materialismus — řízeno přírodními záko
ny a pudy, proč bychom se vlastně měli starat o blaho
svých bližních? Napadne-li nás, že se budeme starat
jen o své vlastní blaho, je to třeba také projev přírod
ního zákona nebo instinktu.
Proč sc tedy nestarat pouze o sebe a nepřihlížet
k druhým jen do té míry, pokud mohou posloužit jen
mým vlastním prospěchářským záměrům? Na tuto
otázku vám jistě každý marxista odpoví, že by to ne
bylo mravné. Ale tu mravnost, které se tu dovolává,
nelze právě nikterak odvodit z jeho materialismu; ta
mu zůstala jako dědictví po křesťanství. Celý háček
tkví v tom, že tito dědicové nejsou natolik upřímní,
aby doznali, po kom co podědili.
Ve skutečnosti křesťanství přineslo a stále přináší
do pospolitého života řadu nejpodstatnějších myšle
nek, které mohou člověku posloužit jako pevné a vel
mi jisté vodítko. Je ovšem známo, že křesťanství ne
přišlo do světa docela nepřipraveného. Vysoká kultu
ra starověku — zejména mezi židy a Reky — domys
lila již mnoho pravidel pospolitého života hodně dů
sledně. Ale jiná zůstávala nedomyšlena a teprve křes
ťanství je dovedlo všechny zaměřit k témuž jednot
nému a jasnému cíli.
Vypočtěme si ty nejdůležitější’ Křesťanství to bylo,
které začalo učit, že:
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Bohdan Chudoba
1. Každý člověk je svobodná osobnost, jejíž vůle a
Činy jsou něčím samostatným, odlišným od vůle a činů
druhých.
2. Pravý úkol lidského života je v dobré vůli, to je
v poznání a oslavě Tvůrce v jeho díle i v tvůrčích
možnostech, které tato díla skýtají.
3. Nezáleží na tom, zda jsou činy toho kterého člo
věka úspěšné nebo neúspěšné, zda potrvají nebo ne
potrvaj!, nýbrž na tom, s jakou láskou byly podnik
nuty.
4. Člověk se může plně rozvinout jen s dobrou vůlí
druhých, to jest ve společnosti, naplněné úctou a lás
kou ke každé lidské osobnosti.
5. Sdružování lidí v pospolitém životě má být přiro
zené a postupné; zejména první a nejdůležitější stupeň
pospolitého života, rodina, je posvátný a nerozlučný.
6. Majetek má člověk proto, aby jej držel a přizpů
soboval svým myšlenkám, ale také proto, aby jej
spravoval ku prospěchu všech ostatních.
7. Správa lidské společnosti, ať je uspořádána tak
nebo onak, nemůže vydávat závazných nařízení, která
by odporovala vztahu člověka k Bohu Tvůrci a svo
bodnému využití schopností jím daných: naopak vše
chna nařízení by měla tomuto vztahu napomáhat.
8. Společnost nemůže žít bez právního řádu, ale ten
to právní řád musí být jednak pevně stanoven a jed
nak bez násilí a vždy znova naplňován správným po
hledem na člověka a jeho potřeby, to jest musí se ze
jména neustále dožadovat jeho mínění.
I když některé z těchto názorů byly již naznačo
vány mysliteli předkřesťanskými, Kristova nauka to
byla, která poskytla první jasný, důsledný a celistvý
pohled na společenská zřízení, a tedy i na mravní zá
klady politické činnosti.
Ti, kdo žili dříve, věděli sice na příklad, třebas jen
výjimečně, že některé způsoby chování a činnosti jsou
krásné a ušlechtilé, ale poněvadž zároveň bývaly
svědky toho, že i nejušlechtilejší podnikání bývá ne
úspěšné nebo jeho výsledky nemívají dlouhého trvání,
pokládali je také namnoze za marné. Nebo jindy si za
se uvědomovali, jak důležitá je svoboda, ale vyhrazo
vali ji jen jedné třídě nebo jednomu kmeni nebo ná
rodu. Teprve křesťanství ukázalo, že především a je
dině záleží na vůli, to jest na lásce, s jakou jsou lid
ské činy podnikány, a ta že směřuje ke Tvůrci, pů
vodci všeho dobra, a jedině u Něho dochází naplnění.
A touto jedině důslednou a svrchovaně pravdivou
naukou posloužilo křesťanství nejen době, ve které
vzniklo, nýbrž všem časům, které po všech zacházkách a odbočeních se k ní vždycky zase vracejí.
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CO SE DĚJE VE SVĚTĚ
Francie a Československo

Čtvrté výročí Mnichova

V pátek, dne 14. února t. r. se vrá
tila Francie a Československo slavnost
ním prohlášením, uveřejněným součas
ně v Paříži a v Praze, ke spojenecké
mu svazku, který naše obě země pou
tal od let 1924 a 1925. a který vlastně
nikdy nebyl formálně vypověděn.
Největší soused Německa na západě,
Francie, která za posledních sedmde
sát let zažila tři německé invase, a je
první výspou a hradbou proti němec
kému Drang nach Westen, sdružuje se
■ námi, druhým nejvíce zkušeným a
zkoušeným sousedem Německa, první
výspou a hradbou proti německému
Drang nach Osten, k společné politice
vůči jakékoli nové formě německé vý
bojnosti a imperialismu. Je to přiroze
né a logické. Jen kombinace sil souse
dících s Německem může vyrovnat
onen mocenský náskok, který má 1 po
ražené Německo, a který spočívá
v sedmdesátimilionovém německém ná
rodě, pilném, pracovitém, průmyslové
nadaném — a z nacismu nevyléčeném.
Je dobře si uvědomit, že Německo
mohlo vždy v minulosti podniknout
nové výbojné tažení jen tehdy, dovedloli od sebe oddělit západ a východ,
dovedlo-li před útokem na západ ne
utráli sovat východ (na př. obsazením
ČSR a Polska a přátelskou smlouvou
s SSSR) a naopak. Návrat k francouzsko-československé nejužší spolupráci
znamená, že Francie tu jménem zápa
du, a my jménem východu říkáme:
Pokusí-li se v budoucnosti někdy Ně
mecko o výboj, bude mít proti sobě
současně a hned od začátku kombi
nované síly demokratického západu a
východu. Tak Francie je přímo účast
na na bezpečnostní soustavě namířené
proti Německu na východě, což pod
trhuje nejenom onen nový fakt zesí
leného spojenectví s Československem,
ale také samostatná francouzská spo
jenecká smlouva s SSSR. Ale současné
Československo, které se ve své obran
né politice opírá přirozeně především
o smlouvu s SSSR, dostává se prohlá
šením z 14. února do nového poměru
k evropskému západu. Československo
je nyní též účastno na bezpečnostní
soustavě západní Evropy, kde Francie
má podobné klíčové postavení jako
Československo v Evropě střední.
Stojí za povšimnutí, že rozhodnutí
zesílit náš spojenecký svazek s Fran
cií přichází právě ve chvíli, kdy Fran
cie současné vyjednává o dalekosáhlou
spojeneckou smlouvu s Anglií a kdy
Anglie se pokouší postavit na pevnější
základy
brltsko-sovětskou
smlouvu.
Přátelé míru nemohou se než radovat
z této vzájemné se proplétající sítě
spojeneckých smluv, z nichž všechny se
vzájemné doplňují, protože mají spo
lečný a jediný cíl: obranu míru proti
případnému německému výboji.
Československo, které se nyní může
vědomě opírat jak o spojenecký' vý
chod, tak o spojenecký západ, dostává
tím na prahu dvouletky i jakési uklidĎující povzbuzení, že nové zajištěná
spolupráce se spojeneckým západem a
východem mu zaručí klidnou, němec
kou bouří neohrožovanou sklizeň pilné
práce a budování, do něhož se pustil
všechen náš pracující lid.

Když dnes všechen tisk všech stran
Národní fronty oslavuje návrat k naší
alianci s demokratickým západem, je
dobře si připomenout jména oněch mu
žů, kteří tomuto návratu a spojenec
kému opětnému shledání dali základ.
Nelze tu nepňpomenout čtvrtého vý
ročí Mnichova, dne 29. září 1942, kdy
v· pracovně předsedy londýnské vlády,
Msgra dr. Jana Šrámka, došlo k slav
nostní výměně podpisů, jimiž bylo
s francouzské strany zavrženo, od
mítnuto a anulováno všechno, co se
stalo za Mnichova a po něm.
Předseda vlády Msgre Šrámek a teh
dejší úřadující ministr zahraničních
věcí dr. Hubert Ripka, oba stejně in
tensivně cítili, že přes všechny opráv
něné hořkosti, přes všechny spravedli
vé výtky na adresu Francie, bylo by
bláhové, krátkozraké a nestátnické ne
vidět, že Francii ani Mnichov, ani z ně
ho plynoucí vojenská porážka a poko
ření v Bordeaux nevymaže s mapy
Evropy, a tím méně z historie Evropy.
Šrámek v Londýně, kdy mnozí Če
choslováci z přirozeného roztrpčení od
pisovali Francii z dějin budoucí Evro
py, neopomněl zdůrazňovat, že vítěz
ství spojeneckých zbraní, v něž jsme
všichni věřili, bude znamenat nejenom
obnovení naší země, ale také návrat
Francie do evropské a velmocenské
politiky. Nikdo nikdy nemůže změnit
skutečnost, že Francie, jako my, i po
totální porážce Německa, zůstane sou
sedem Německa a tedy také, podobně
jako my, pivní na ráně. Přes všechny
hořkosti z roku 1938 zeměpis mluví ne
měnnou, srozumitelnou řečí: Prahu bu
de dělit od Štrasburku na věky věků
táž vzdálenost, jaká dělí Paříž od
Štrasburku.
Předseda vlády Šrámek a jeho mi
nistr Ripka dobře ovšem věděli, že
aliance mezi Francií a Českosloven
skem, k níž se po válce podle jejich
názoru určitě měly obě země vrátit,
může být postavena na dobré psycho
logické základy teprve tehdy, až Fran
cie zavrhne a odsoudí mnichovský dik
tát. Proto prvním předpokladem jaké
hokoli návratu k alianci muselo být
spontánní, jasné, jednoznačné odsouze
ní Mnichova se strany francouzské.
Díle tomu, že v oné kritické době stáli
v čele francouzské zahraniční politiky
státníci nadmíru prozíraví, jakými byli
generál de Gaulle a ministr zahranič
ních věcí Maurice Déjean (dnešní fran
couzský velvyslanec v Praze), došlo
skutečně o čtvrtém výročí Mnichova,
dne 29. září 1942 k slavnostní výměně
podpisů mezi Československem a Fran
cií. Za ČSR podepsal Msgre dr. Jan
Šrámek a za Francii generál de Gaulle.
Byl to zástupce velmoci, generál de
Gaulle, který přišel do skromné pra
covny čs. premiéra v exilu, aby tam
jménem bojující a obnovující se Fran
cie zavrhl osudný omyl a provinění
mnichovské, prohlásil mnichovský dik
tát za neplatný a zrušený se všemi je
ho důsledky, takže se tím Francie pře
dem prohlásila pro předmnichovské hra
nice Československa jak vůči Němec
ku, tak také vůči Polsku (Těšínsko!)
a Maďarsku.
První předpoklad k obnově frankočeskcslovenské aliance byl tu Šrámkem
a generálem de Gaulle položen. Dva ro
ky na to, dne 22. srpna 1944, kdy už
velká část Francie byla osvobozena ví
těznou invasí anglo-amerických vojsk,
byl k této francouzské deklaraci připo
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jen dovětek, který znamenal oboustran
ný závazek francouzsko-českosloven®kou alianci ve vhodnou chvíli doplnit,
zesílit a přizpůsobit nové bezpečnostní
soustavě poválečné.
Podle úsudku obou vlád, francouzské
a československé, nastala tato chvíle,
předvídaná dohodou Šrámek-De Gaulle,
v pátek, dne 14. února 1947.

Laušmanova výstraha Polska
S výjimkou komunistů, všechny stra
ny Národní fronty zaujímají postupně
velmi energické stanovisko vůči neslovansky nenasytné a nedemokraticky
výbojné Varšavě, která jedním dechem
současně nám upírá právo na Těšínsko
a žádá menšinový status pro Poláky,
žijící na polsko-československém po
mezí, která pronásleduje a tenorisuje
Slováky na Oravě a Spiši a která do
této chvíle nechce s námi ani hovořit
o našich spravedlivých požadavcích na
Kladsku, Ratlbořsku a Hlubčicku. Jak
známo, čs. strana lidová už v prosinci
zaujala v této otázce v parlamentě vel
mi rozhodné a vlastenecky nesmlouva
vé stanovisko, jež žádné soudružské
bratříčkování nemůže oslabit nebo
změnit. Podobně se pak o otázce Klad
ska vyslovili nár. socialisté a sociální
demokraté. V Olomouci dokonce ministr
průmyslu Laušman na adresu Polska
výstražně pravil, že se (citujeme úřed
ní zprávu ČTK) »o Ratibořsku, Hlub
čicku a Kladsku bude jednat jak n.a
mezinárodní konferenci, tak
také s Polskem«. Vláda, jak známo,
se usnesla přenést jednání o Kladsko
na dvoustranná jednání s Polskem.
Laušmanova slova patrně znamenají, že
by jednání o Kladsko byla přece jen
přenesena na mezinárodní fórum, kdy
by se Varšava stavěla nadále tak hluše
k naším spravedlivým požadavkům ja
ko dosud.

Moskva mluví o dr. Lettrichovi
Moskevský rozhlas ve slovenském vy
sílání takto hodnotí situaci na Sloven
sku:
Široké masy pracujícího lidu v ČSR
vedou boj proti škůdcům a nepřátelům
republiky. Je známo, že machinace těch
to živlů nalézají oporu u reakčních kru
hů některých politických stran. Stačí
připomenout aféru rolnické banky. Gar
distické a novoluďácké živly, které za
Tisová režimu hrály vedoucí úlohu
v hospodářském životě Slovenska a dnes
se zahnízdily v demokratické straně, se
všemi prostředky snaží zmařit úspěšný
hospodářský vývoj státu.
Někteří reakční činitelé demokratické
strany na Slovensku otevřeně vystupují
proti jednotě. Národní fronty, tohoto zá
kladního pilíře jednotného, skutečně de
mokratického vývoje státu a nejlepší
záruky státní a národní existence. Jejich
projevy jsou stále víc a víc proniknuty
duchem separatismu. Slovenský národ
však nezapomněl těžkých dob minulosti
a svých obětí v boji za svobodu. Sloven
ský národ je si dobře vědom toho, že
kdyby dnes uvěřil slovům Lettricha a
jeho přívrženců, přivolal by na Čechy
i Slováky nejzhoubnější následky. Slo
venšti dělníci a rolníci jsou pobouřeni
nad psaním orgánu demokratické strany
»Čas«, který štve proti českému národu
i proti čs.-sovětskému přátelství. Marné
jsou pokusy »Času« poruší ti národní jed
notu Čechů a Slováků. Národy ČSR vě
dí, že základem všech vymožeností re
publiky a nutným předpokladem k úspěšnému splnění dvouletého plánu je
jednota a pevnost Národní fronty.
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Jak nás vidí Ai.ierika
Velmi rozšířená americká revue »For
tuně« uveřejňuje obsáhlý článek o rus
kém hospodářském pronikání do zemí
střední a jihovýchodní Evropy. Napsali
jej Max Lehman, zpravodaj newyorské
ho pokrokového odpoledníku »PM«, jenž
strávil přes rok v Evropě, a ředitel
evropské kanceláře »Fortuně«, Gilbert
Burek, jenž cestoval loni v prosinci
autem přes Německo, Československo,
Rakousko a Maďarsko.
V článku se zdůrazňuje, že poválečná
historie střední a jihovýchodní Evropy
je historií ruského podnikání? Rusové tu
docílili většího hospodářského vlivu, než
Němci za celé století. Rekvisicemi, oku
pačními náklady, reparacemi a převze
tím německého majetku v těchto ze
mích, stejně jako obchodními smlouva
mi zajistili si velký vliv na hospodářství
v oblasti, v níž žije asi 100 milionů lidí.
Cílem Sovětského svazu je nejen vojen
ská a politická, ale i hospodářská hege
monie zemí střední a jihovýchodní Evro
py v zájmu vlastní bezpečnosti. Rusové
doufají y konsolidaci soběstačné hospo
dářské říše, prostírající se až k hraniční
čáře Štětín-Terst.
Ve všeobecné této politice činí výjim
ku jediné Československo. Češi by nera
di propadli zcela ruskému vlivu. Dickens
je jim bližší než Dostojovský. Mají rádi
spořádaný život a za normálních poměrů
země vyrábí dosti, aby každý mohl žiti
v poměrném blahobytu. Ale přesto zís
kali tam komunisté 38% hlasů ve svo
bodných volbách. Předseda Gottwald
jezdí často do Moskvy a komunisté ve
spolupráci se soc. demokraty mají asi
polovinu ministerských křesel. Znárod
nění průmyslu odhlasovaly všechny stra
ny. Komunisté by rádi znárodnili také
distribuci, omezili osobní svobodu a pro
střednictvím nové ústavy by chtěli sou
středit! politickou moc v omezeném
počtu stran. Češi podporují vše, co Ru
sové dělají v mezinárodní politice. Neza
pomínají na Mnichov a > na to, že byli
Rusy osvobozeni. Mají dosud hodně přá
tel na západě. Sovětské vojsko se cho
valo v zemi poměrně ukázněně. Odvezlo
jen zařízení továren, které Němci za
války v zemi vybudovali, ale ponechali
Čechům gigantické Stalinovy závody
v Mostě. To vše způsobilo, že země se
přiklonila k Rusku více, než bylo možno
dosáhnouti násilím. Dnes Rusko zaujalo
místo Německa v dodávkách, ale ruská
ruda a bavlna jo drahá, méněcenná a do
dávky nepravidelné. Rusové jsou dobří
obchodníci a těžko lze vydělati na ob
chodu s nimi. ČSR nemá surovin kromě
uhlí, dřeva, zemin a potravin; pouze svou
průmyslovou dovedností a podnikavostí
docílila už dnes životní úrovně, která by
Moskvu překvapila. Bylo by tedy od
Čechů bláhové, kdyby se uvázali i jen
k bohatému zákazníku ve svobodném
obchodním světě, natož k jedinému zá
kazníku s nižší životní úrovní. Proto Če
ši snaživě usilují o obchodní pásky se
západem.
Elegantní pražské hotely hemží se
americkými kupci, kterým Češi nabízejí
plátno, chmel, rukavičky, jemné nástro
je, polodrahokamy, broušené sklo, bižu
terii a pod. Město hlučí obchodem, jeho
úhledné výkladní výkladní skříně jsou
plny zboží. Automobilové kolony přijíž
dějí denně ze západu a dovážejí zboží.
Obchod se Spojenými státy vzrůstá.
Rusové nejsou tak bláhoví, aby pře
káželi tomuto návratu k blahobytu. Ač
koliv komunisté jsou nejsilnější stranou,
jsou sami v zajetí demokratických tra
dic. Ve volbách komunisté se prohlašo
vali pro vyšší životní úroveň a pro od
stranění přídělu. Agitovali vlastenecky
a mluvili dokonce pro těsnější politické
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a hospodářské styky se západem. Uvě
domují si dobře, že nejen udržení nyněj
ších mocenských posic, ale jejich zlepše
ní závisí na výsledcích, nikoli na doktrí
ně. Vědí stejně dobře jako Rusové, že
by ztratili sympatie lidu, kdyby porušili
demokratický postup a přetrhali spoje
s jinými demokraciemi. A tak Českoslo
vensko udržuje vratkou rovnováhu, kte
rá vytvořila takovou nejistotu života,
jaké není v žádné středoevropské zemi.
Jiné země, na rozdíl od ČSR, byly
rychle úplně komunisty ovládnuty;
Polsko a Jugoslávie jsou toho příkladem.

Čtvrt milionu udavačů
Poslanec Vojta Beneš onehdy vypočí
tal, že 240.000 lidí udalo po revoluci své
spoluobčany ze mstivosti, neboť asi
tolik obětí udavačských ocitlo se před
lidovými tribunály nevinně. Cifra čtvrt
milionu udavačů je vyšší než cifra
těch, kteří udávali své spoluobčany
Němcům. Je to početní výraz pováleč
ného úpadku charakteru. Vojta Beneš
se musel se svým zamyšlením nad po
válečnou českou povahou uchýliti do
krajinského tisku v Plzni, neboť v Pra
ze by mu sotva ústřední orgán jeho
strany podobnou bilanci otiskl. V Praze
není Vojta Beneš příliš oblíben ani
u nových hodnostářů strany, s jejímiž
dějinami je jeho život spojen, ani u na
mnoze samozvaných vůdců pražského
učitelstva a učitelstva vůbec, kteří mu
jasně dali najevo, že jeho spolupráce
s učitelským tiskem není porevolučním
mocipánům nějak obzvláště milá. Časo
pis Škola a kultura dokonce tohoto pra
covníka, jenž se dvakráte velmi zaslou
žil o naše osvobození, od spolupráce na
nátlak jakési illegální komunistické re
dakce distancoval.
Tisk jedné strany pak zaujal k po
chmurným mravním závěrům Vojty Be
neše stanovisko naprosto demagogické.
Těch 240.000 udání na nevinné lidi svěd
čí prý jen o mírnosti revoluční lidové
justice. Týž list mlčí však již takořka
dva roky o tom, co bude s rekreanty
z Heydrichovy akce, kteří jasně byli ko
laboranty, poněvadž se jejich lázeňských
pobytů užívalo doma i za hranicemi
k propagaci nacismu tiskem, obrazem,
filmem i rozhlasem. Týž list se však hor
livě zastává všech, kdož chráněni zákon
nou beztrestností retribučních dekretů,
páchali takové zločiny, že se jimi musejí
zabývat soudy, byť marně, neboť záko
nodárce nechtěl věřit, že by národní
očisty mohlo býti zneužito k nejhaneb
nějšímu násilí. Není tomu tak dávno, co
jsme napsali, že retribuční dekrety jsou
částečně zákony na potírání ochrany cti,
neboť udavači nesměji podle nich býti
pohnáni k odpovědnosti ani tehdy, když
se prokáže jejich nečestný a zločinný
úmysl. Dnes uvádíme nový přiklad, zná
mý ostatně již z denního tisku. Pro zně
ní některých paragrafů retribučních de
kretů soud nemůže dnes odsoudí ti ani
ty, kteří prokázané utýrali lidi k smrti.
Taková skutečnost je ovšem skvrnou na
čistém štítě národní očisty a řada da
rebáků a zločinců, kteří mučili a zabí
jeli ve jménu očisty a kteří nečekali na
řádné soudy, mne sí ruce nad svým pod
lým dílem.
pa

Velké či malé podniky?
V dnešním soustavném postupu proti
malým a středním podnikům soukromé
ho hospodářského oboru ožívá neočeká
vaně otázka, co je hospodářsky výhod
nější, zda velké či malé průmyslové zá
vody. Místa vedoucí reorganisaci našeho
průmyslu a naší výroby postupují pro
zatím jako by jim nebylo známo, že vý

voj posledních třiceti let tuto otázku jll
rozhodl.
Když totiž po světové válce nastal všu
de přesun k velkovýrobě a byly vyzkou
šeny všechny její výhody, ukázaly se zá
roveň přednosti, důležitost a tudíž 1
odůvodaěnpst středních a malých podni
ků. Především vyšlo z přesných zjištění,
že ve velkých závodech není zařízení,
strojů a sil vždy nejracionálněji využí
váno a že — měřeno objemem investic
a výrobních nákladů — rentabilita vel
kých podniků nijak nepřevyšuje renta
bilitu středních a malých závodů. Dále
ukázalo období hospodářské kříse, jakou
odolnost mohou vyvinout malé podniky
dokonalým využitím a plánovitým stup
ňováním výkonnosti svých malých pro
středků. Proto nelze otázku »jaká je
nejvhodnější velkost průmyslového zá
vodu« zodpovědět tak, jak si to předsta
vovali šampióni velkovýroby před třice
ti lety. Ani v hospodářské tvorbě totiž
nerozhodují jen technické a hmotné prv
ky, nýbrž též, a v míře rozhodující,
osobní vlastnosti podnikatele: přizpůso
bivost, vynalézavost, organisační a ob
chodní nadání atd. Hlavní důvod, proč
nelze organisovat výrobu jen ve velkozávodech, je ten, že se nedostává lidí způ
sobilých je dobře vést. Pokud nadprů
měrní průmysloví budovatelé, schopní
vytvářet a řídit průmyslové kolosy, bu
dou tak vzácní jako dosud, budou střed
ní a malé podniky hospodářskou n ezbytností.
Tato situace je ještě výraznější ve
smíšené hospodářské soustavě, v níž
část výroby je znárodněna a část je
v rukou soukromých. Velkoprůmyslníky
a nadprůměrně zdatné průmyslové or
ganisátory nahrazují ve znárodněných
podnicích — zpravidla velkých výrob
ních jednotkách — úředničtí ředitelé.
Za vedení »ředitelů« musí se objevit vždy
úpadek podnikání, obchodování, slovem
pokles v ý r o b n o s t i. To je věc sa
ma o sobě jasná a nechceme ji dokládat
poukazem na výkony našeho znárodně
ného průmyslu. — Naproti tomu neztrá
cí střední a malý podnik ani v plánova
ném hospodářství nic ze zkušeností, ini
ciativy, zájmu a osobních relací podni
katele a všechny zkušenosti s lid
ským charakterem mluví proto, že
jako byl vzpružinou hospodářského
vzestupu v minulosti, bude sou
kromý zisk i v dalším vývoji nenahra
ditelným činitelem prosperující hospo
dářské tvorby. I v Sovětském svazu se
pociťuje nedostatek tohoto důležitého
hospodářského faktoru, příznačný to
důkaz, že bez ostruhy zisku, odpovídají
cího individuální hospodářské výkon
nosti, klesá výrobnost v každém, ať jak
koli ideologicky založeném a sebelépe
organisovaném hospodářském systému.
Nedávno zde citovaný výrok »Izvestií«
ukazuje, že státní podniky v Sovětském
svazu potřebují konkurenci, která by je
donutila k lepším výkonům. Jednou
z předností smíšené hospodářské sou
stavy je právě možnost přirozené sou
těže znárodněného a neznárodněného
hospodářství, čímž jsou zachovány kla
dy liberalistické hospodářské soustavy
s volnou soutěží. Ti, kdo první propra
covali a propagovali hospodářské pláno
vání pomocí smíšené soustavy, zvolili
tuto kombinaci soukromé a znárodněné
iniciativy vědomě, protože zaručuje do
konalou kontrolu znárodněné výroby
soutěží podniků neznárodn ě n ý c h.
Je proto záhadou, jak opatření jasně
na úkor neznárodněných podniků mohou
být opírána o plánovací zásady a jak
lze postupovat proti soukromému pod
nikání při realisaci smíšené hospodářské
soustavy. Spíše by bylo třeba postupo-
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Vat naopak: jakmile se znárodněný pod
nik zbaví konkurence a dosáhne mono
polního postavení, kde vzít měřítko je
ho výkonnosti? V takovém případě je
věru na místě postarat se rychle o to,
aby mu vyrostla soutěž! Bez ní usnou
znárodněné podniky v pohodlnosti, z níž
je probudí až křiklavé hospodářské ne
úspěchy. Až k nim to však nemůžeme
nechat dojít! Úkolem smíšené soustavy
je obnovit naši hospodářskou potenci,
nikoli však monopolisováním posic zná
rodněné výroby, nýbrž správnou organisací a plánováním výkonu obou jejích
oborů: znárodněného i soukromého. To
velí nejen jasný právní stav založený na
znárodňovacích dekretech, nýbrž i zdra
vý hospodářský rozum.
Opačný názor může pramenit ieji buď
z úmyslně vadného výkladu zákonů —
tu je na parlamentu, aby řádně kontro
loval hospodářské vedení i v tomto ohle
du; anebo z neschopnosti dnešního hos
podářského vedení zdolat problémy smí
řeného hospodářství — tu je na místě
poslat odborníky, kteří nedorostli svých
úkolů, do učení. Nikoli ovšem na útraty
státu: státní aparát není zde proto, aby
v něm řada lidí trávila svá léta učňov
ská!
Romanus.

Patent na rozum?
Jak málo je u nás v jistých kruzích
smyslu pro demokracii, ukázal boj
o právo kritiky ve veřejném životě. Ne
ní tomu dávno, co každý kritický tón
byl označován nejen jako nemístná ne
vlídnost vůči vládě, nýbrž přímo jako
podvratný, nevlastenecký a protidemo
kratický čin.
Lidská přirozenost je však taková, že
vědomí vlastní moci vede 1
při myslitelně dobrých úmyslech ke zneužívání a li
bovůli, a politické dějiny to dotvrzují
až příliš výmluvně. Pokrok, jejž demo
kracie představuje oproti samovládě
nebo vládě jedné vrstvy, spočívá prá
vě v tom, že demokratickým zřízením
Je občanům dána možnost zabránit
zneužívání mod vládnoucími činiteli.
Proto bylo možno oprávněně definovat
demokracii jako boj proti zneužívání
moci ve státu, a proto je demokratic
kým pouze ten stát, v němž voliči ne
ztrácejí nic ze svého postaveni, ani
když k vedení státních — a svých —
věcí zmocnili ve volbách ústavní orgány,
parlament a vládu. Protože pair je ne
myslitelné, aby titíž lidé vykonávali
určité funkce a zároveň se kontrolovali,
měli v rukou vládni moc a zároveň pro
váděli kontrolu jejího výkonu, a pro
tože na druhé straně obyvatelstvo stá
tu ve své úplnosti — lid — nemůže sa
mo obstarávat výkon vlády, nýbrž musí
jím pověřit vybrané representanty, mů
že vykonávat mezi termíny voleb svou
svrchovanostpouze formou kontro
ly. Kontrola se projevuje na venek kri
tikou nebo oním postojem vůči výkonu
vládní moci, jejž označujeme povšechně
jako oposici.
Z toho tedy především vyplývá, že
jako vychází z lidu vláda, opřená o par
lament, vyšlý z voleb, vychází v demo
kracii z lidu 1 oposice a kritika. A mož
no dokonce říci, že ze všech práv, jež
jedinci-občanu demokratické zřízení do
přává, právo kontroly, kritiky a opo
sice je nejširšf, nejpůsoblvěiší a nejde
mokratičtější. Neboť účinkuje proti kaž
dému, a naopak, zase každý občan má
způsobilost plně je vykonávat. Obsahem
tohoto práva je dozor nad tím. zda vláda
a parlament neopouštějí při výkonu
■vých funkcí linii, kterou jim vytyčuje
povinnost pečovat o blaho státu a jeho
obyvatel. Daleka toho, aby byla rozvrat
ným činitelem, oposice je naopak stráž-
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kyní demokratického řádu; Je Jeho
symbolem. Kontrolovat a kritisovat
neznamená překážet v práci, nýbrž žá
dá se tím, aby každý vydal počet ze
svých činů a převzal odpovědnost za
svou funkci; kritika vlády nemá za svůj
cil její porážku, nýbrž je neumdlévajícím tlakem, nutícím vládu, aby řádně
plnila své úkoly. Pravý kritik nechce
znemožnit ministra, proti němuž útočí,
nýbrž nutí ho pracovat.

Kritika negativní
Plyne z toho, co jsme řekli, že jsou
vyloučeny výstřelky oposice a nezdravá
kritika, t. zv. ryze negativní a nekon
struktivní postoj? Zajisté nikoli. Jako
vede nekontrolovaná moc k diktatuře,
ústí přehnaná oposice a kritika v nihilismus. Již dávno je podstata demokra
cie spatřována v rovnováze mocí ve
státu, rovnováze, jež vylučuje z politic
kého života neplodné haštéření straníků,
boj politických skupin hlava nehlava 1
oposici za každou cenu, a předpokládá
naopak nepřetržité vyrovnávání jejich
hledisek. Prakticky to znamená, že ve
dení státních věcí má být obstaráváno
spoluprací — byť bojovnou — vlády a
jeji kritiky, neboť obě vyšly stejným
způsobem (volbou) ze stejného pramene
(lidu) Ani s kritikou se to nemá jinak.
Jen hlupák může být povýšen nad veš
keru kritiku a domnívat se, že jen on
má pravdu a že pro vítězství svého ná
zoru má právo potlačit každé odchylné
mínění. Je základním principem křes
ťanské a demokratické morálky, že
každý člověk má boží dar rozumu a je
tudíž způsobilý dospět ke správnému
úsudku. A není-liž pravda, že každý zá
por předpokládá hlubší klad? Pravím-li
totiž tváří v tvář jisté situaci »ne«, odpovídám-li na položenou otázku zápor
ně, značí to, že umím odpovědět kladně
na otázku jdoucí hlouběji k podstatě
věci. Zde vidíme, jak negace, kritika 1
pochybnost jsou konstruktivní, spočívají-li na hlubším poznání, na pevném zá
kladním přesvědčení, na správnějším
úsudku. Lidová moudrost vyjadřuje tu
to pravdu pádným rčením, že nikdo ne
má patent na rozum. Jak potom možno
zaujmout jiný než jasně odmítavý po
stoj vůči oněm Ideologům a jejich poli
tickým stoupencům, kteří se tváří, jako
by patent na rozum měli, všechny dnešní
potíže uměli definitivně vyřešit a na
prosto se přitom obešli bez kontroly
lidu a kritiky odborníků? Právě je
nesmí kontrola pustiti s očí, protože
dogmatici a lidé, přesvědčení o své ne
omylnosti, mají nejblíže k autoritavním manýrám a nejdále k pochopení
demokratické svobodymilovnosti.
Romanus.

Politika a světový názor
Je dnes již celkem málo věci, které
může člověk vykonat sám. Nepopiratel
ně dost často touží po tom, aby takových
věci bylo víc, aby nebyl tolik odkázán na
druhé a mohl být častěji svým vlastním
pánem. Ale touha nebývá obyčejně
otcem skutečnosti. Jen se rozhlédněme
kolem sebe: jak málo věcí — našim
vlastním oděvem počínajíc a dopravními
prostředky končíc — pochází jenom a
výlučně z našich rukou.
Snad tomu kdysi bývalo jinak. Vyprá
ví se nám v některých dějepisných kni
hách, že za dávných časů žily aspoň jed
notlivé rodiny každá pro sebe. Snad to
mu za některých místech bylo opravdu
tak — ale již tehdy to byly rodiny a ni
koli samostatní jedinci. A již tehdy žil
tedy člověk pospolitě.
A od těch dob pospolitého života stále
přibývalo a přibývá. A poněvadž každý

pospolitý život se musí řídit nějakým
řádem — prostě proto, že jinak by nebyl
pospolitý — přibývá také politiky. Po
litika je úsilí o pospolitý ŕ ád.
Okolnosti, v nichž člověk žije svůj po
spolitý život, se totiž stále mění. Lidí
přibývá, přírodní podmínky se střídají,
různé lidské úmysly a náklonnosti na
sebe narážejí. Prostě i kdyby lidé někdy
přišli na úplně dokonalá pravidla, jimiž
by mohli spravovat svůj pospolitý život,
za nedlouhou dobu by jim ani tato pra
vidla zase nedostačovala a musili by
je upravovat nebo hledat pravidla nová;
jedním slovem musili by dělat politiku.
Politika má ovšem i své špatné strán
ky a má jich mnoho. Každá lidská čin
nost má své špatné stránky. Chceme-li
překopat záhon a vezmeme-li do ruky
motyku, nebude každý náš úder správ
ný, dokonalý a účelný; a kromě toho si
dokonale zašpiníme ruce, než dosáhne
me, aby na záhonu dozrály krásné a čis
té plody. A dozraji-li, také zase budou
zužitkovány nebo uvadnou. Na to si
vzpomeňme, kdykoli se nám zachce tvr
dit, že politika je samá špína. Všechna
lidská práce na tomto světě se odbývá ve
znamení potu a špíny.
Ale zahradníci si časem našli své vy
šlapané cesty — našla si je také politi
ka? Když se něco v kterémkoli lidském
řemesle mění, mění se jen část. Našla již
také politika svou základnu? Či podléhá
tam vše stálým změnám?
V řemeslech a podobné lidské činnosti
jde o hmotu, která se vždycky aspoň
zhruba spravuje nějakými zákony. Ale
v politice jde o člověka. A člověk má
v sobě příliš mnoho nejistoty, aby si
mohl své postavení vždycky jasně a
prostě uvědomit. Uvědomit si je, zna
mená vlastně uspořádat si celý světový
názor. A proto také říkáme, že nemůže
být jasné politiky bez jasného světového
názoru.
Ano, ale neříká se přece také, že poli
tika je věc veřejná, kdežto světový ná
zor a zejména náboženství jsou věcí sou
kromou?
Říká se to — a má to asi stejnou cenu
jako úsloví, že politika je pouze samá
špína. Také na každém světovém názo
ru je mnoho soukromého. Ale každý svě
tový názor bez výjimky — at je v něm
náboženské jádro nebo není — dospívá
k určitým uzávěrům a pravidlům, týka
jícím se života pospolitého a lidské spo
lečnosti, vztahů jednoho člověka ke dru
hému. Kdyby k nim nedospíval, nebyl
by prostě světovým názorem: vždyt po
spolitý život lidí je právě tak skuteč
ností tohoto světa jako kterýkoli jiný
skutečný úkaz.
Ani politika, ani světový názor nejsou
tedy věcí soukromou. A jsou to dvě úsi
lí, která se nemohou obejít jedno bez
druhého. Každý ucelený světový názor
dospívá k určitým politickým zásadám
a naopak každá určitá politika předpo
kládá ucelený světový názor. — Jsou
ovšem takoví politici, kteří to zalhávají
nebo kteří si to neuvědomují. Říkají na
příklad, že světový názor nemá v poli
tice co dělat, a jako důkaz vám uvedou,
že v politice nerozhoduje, zda někdo tím
nebo oním způsobem slaví služby boží.
To ovsem může být pravda. Ale liturgie
je pouze výsekem světového názoru ne
bo jen jednou jeho složkou. Zeptejte se
však těch, kdo tak hovoří, zda na pří
klad pokládají za přípustné — politicky
přípustné — pronásledováni příslušníků
jiné rasy nebo rušení rodinných svazků.
Uvidíte, jak rychle se budou musit utí
kat pro určité důvody ke světovému ná
zoru, budou-li vám chtít pevně a prů
kazně odpovědět.
B. Ch.
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Nemecký Mas o odsunu
Lipský deník »Leipziger Zeitung« uve
řejnil článek dr. Reinh. Trautmanna,
profesora slavistiky na lipské universi
tě, o vystěhování Němců z ČSR tohoto
obsahu: »Pokládám za jisté, že evakuace
obyvatelstva je něčím zdravým a požeh
naným pro budoucnost nové Evropy.
V uvážení posledních 35 let — (dr.
Trautmann byl r. 1911—1921 profeso
rem na německé pražské universitě) —
je pro mne naprosto jasné, že konečná
konsolidace Československa nebyla mož
ná za vlivu převážné části sudetských
Němců. V zimě 1918—1919 ustavili Češi
svůj stát za vzorného pořádku; německé
školy, i vysoké, byly zachovány, německé
úřednictvo bylo převzato. Za tuto umír
něnost a snášenlivost museli Češi těžce
pykatL Sudetští Němci nesmiřovali se
8 tím, že už nejsou vládnoucí vrstvou,
nechtěli připustit, že češi a Slováci do
zráli pro samostatnost a v bláhové za
slepenosti odmítli uznat slovanskou vý
konnost v hospodářství, administrativě
a duševním životě. To byla tragická vi
na většiny německého obyvatelstva«. Po
několika letmých pohledech do historie
česko-německého zápolení končí pisatel:
»Rozsudkem dějin, proti němuž není od
volání, stala se ta nádherná země zcela
vlastnictvím Čechů a Slováků; jejich pí
le, činorodost, dovednost, touha po
vzdělání a opravdové vlastnictví oteví
rají jim význačnou budoucnost ve střed
ní Evropě. Pro Evropu to znamená, že
tvrdou, ale nutnou operací bylo odstra
něno velké nebezpečí. My, Němci, uzná
me nynější stav za konečný a na nové
duchovní a politické záldadně navážeme
spojení s tímto vysoce nadaným slovan
ským národem.«
K. £L

Ruský hlas o Německu
Významný moskevský list »Novoje
vremja«, který často tlumočí odpověd
né názory na zahraničně-politické
otázky, probírá v předvečer moskev
ských porad o Německu budoucí ře
šení německé otázky a podtrhuje, že
pro zabezpečení míru a bezpečnosti je
třeba tento problém vyřešit kardinálně
a beze zbytku, aby tak bylo zabráně
no možnému novému útoku se strany
Německa.
Jedinou garancii správného řešení
této otázky vidí »Novoje vremja« v dů
sledném dodržování usnesení berlínské
konference, které jsou pevnou základ
nou
podle níž mají být posuzovány
všechny další návrhy, týkající se osu
du Německa.
Již nyní je zcela jasné, že v sovět
ském okupačním pásmu bylo učiněno
mnoho pro odzbrojení a demokratisaci
Německa. Hospodářské kořeny milita
rismu a fašismu v této zóně jsou de
finitivně podervány, díky úspěšným
opatřením, nesoucím se k zničení ně
meckého válečně-průmyslového poten
ciálu, uskutečnění agrární reformy a
konfiskaci majetku válečných zločinců.
Demokratickým organisacím německé
ho národa byla dána možnost svobodné
ho rozvoje.
Zcela jiný obraz skýtá naproti tomu
situace v západním Německu, okupo
vaném anglickým, americkým a fran
couzským vojskem. Zde nedochází
k plnění berlínských usnesení a síly fa
šismu tu zdaleka nejsou likvidovány.
V anglickém pásmu na př. pracují do
sud vojenské podniky, a dodneška tam
nebyly rozpuštěny některé německé
vojenské formace. V západních pás
mech, v hospodářsky nejvíce rozvinu
tých částech Německa, lze pozorovat
zjevné pokusy o zachování válečněprůmyslového potenciálu země. Mo
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nopolistické svazy německých průmysl
níků, sloužící jako opora fašismu v je
ho imperialistické válce, podržely si 1
nadále svá postavení. Nic nebylo pod
niknuto ani pro likvidaci majetku vel
kých statlcářů-junkerů, z jejichž řad
čerpala německá válečná mašinérie
důstojnické kádry. Amnestie, udělované
hitlerovcům v západním Německu,
představují tu skutečnost, že nejdůle
žitější rozhodnutí spojenců, »vyhladit
nacistickou stranu s povrchu zemské
ho« a odstranit její vliv, zůstává nevy
plněno.
Dohoda o hospodářském sjednocení
britského a amerického okupačního
pásma Německa znamená další krok
stranou od nejdůležitějších usnesení
berlínské konference. Toto sjednocení
bude mít za následek posílení posic
anglického a amerického kapitálu v
hospodářství západního Německa a po
vede k upevnění německých monopolů
— záštitě německého militarismu.
Fakta dokazují, že ve vlivných an
glických a amerických kruzích a také
v některých kruzích francouzských,
osnují se vzhledem k Německu plány,
které nemají nic společného s úkoly,
vytčenými v postupimských rozhodnu
tích. Tyto kruhy, sledující svoje cíle,
usilují o obnovu Německa, jako bašty
reakce.
Budoucnost německého národa musí
být budována na opravdu demokratic
ké a mírové základně. Úplné vojenské
a hospodářské odzbrojení Německa je
nutnou podmínkou jak jeho demokra
tického rozvoje, tak i mezinárodní bez
pečnosti. Demokratisace a demilitarisace — to jsou dva úkoly, které mají
rozhodující význam pro celý německý
problém.
Je jisté, že německý národ nemůže
se sebe setřást odpovědnost za násled
ky nejtěžších zločinů, které spáchali
jeho bývalí vůdcové; bylo by však
nerozumné chtít zničit ně
mecký stát a rozvrátit jeho
hospodářskou a politickou
jednotu. List připomíná Stalinova
slova z února roku 1942, že by bylo
směšné, ztotožňovat Hitlerovu kliku
s německým národem: »Historická
zkušenost praví, že Hitlerové přicházejí
a odcházejí, avšak německý národ a
německý stát zůstává«.
Nemohou být ovšem ponechány ty
kořeny, které v minulosti živily němec
kou útočnost, sloužíce jí za vojenskohospodářskou základnu. Pevný mír a
bezpečnost národů mohou být zabez
pečeny jedině tehdá, jestliže bude do
všech důsledků uskutečněna demilitarisace a demokratisace Německa.

Jak dnes Němci smýšlejí
Vlivný americký deník »New York
Times« otiskuje obsáhlý článek o smýš
lení Němců od redaktora Sheparda
Stoneho, jenž pobyl letos v zimě 6 týdnů
V Německu.
Autor si klade otázku, co Němci
myslí, čeho se bojí, v co doufají a co
nenávidí. Praví, že odpovědi na tyto
otázky jsou klíčem k německé budouc
nosti a světovému míru. Za svého po
bytu mluvil s mnoha Němci ze všech
složek obyvatelstva a vyslechl jejich
rozmluvy. Poukazuje, že pravé smýš
lení Němců se projevuje ve večerních,
neosvětlených vlacích, kde Němci mlu
ví svobodně. Uvádí jednu takovou roz
mluvu cestujících, jež vyzněla v ten
smysl, že spojenci slibovali osvobození
od nacistické tyranie a dnes Němce
stejně terorlsují jako nacisté. Mluví
krásná slova o demokracii, ve skuteč
nosti je umořují hladem. Neposkytují

^řemeefa
o válce
ô bratři, dávám Vám tento no
vý zákon: buďte tvrdil
F. Nietzsche.
*

... Válka zná jen jednu methodu - silu. Ne jiné. Znamená to ni
čení, rány a smrt. Použití bru
tální síly je absolutním pravid
lem. Myšlenka lidumilství ve vál
ce je zhoubným omylem.
Generál Karl v. Klausewitz
(zemřel v roce 1831)
•

Země trpí. Město Lodž hladoví.
To je politováníhodné, ale je to
též dobré. Nelze dělat válku sen
timentálně. Čím bezohledněji je
válka vedena, tím v podstatě je
lidštější; protože se skončí tím
rychleji.
Polní maršál v. Hindenburg
(v roce 1915)
*

Musíme zvítězit za každou ce
nu. Respektovat umělecká díla je
jen podružnou otázkou, která do
konce zcela mizí, když běží o ví
tězství. V tomto smyslu jsme a
chceme být barbaři. Pro nás to
znamená být humánní.
Theobald Ziegler
(prof. filosofie, 1846 - 1918)
*

S mým svolením velící generál
dal vypálit celou vesnici a něko
lik set lidí bvlo zastřeleno.
gen v. Búlow
(vyhláška v Lutychu 22. srpna
1914)
*

Od dneška nebudeme brát za
jatce. Všichni, kdož padnou do za
jetí. budou zabiti. Zranění, ať se
zbraní nebo beze zbraně, budou
zastřeleni. Rovněž zajatci, i když
jsou ve velkých skupinách, budou
zastřeleni. V našem týle nesmí
zůstat živá duše.
generál Stenger
(v denním rozkazu 58. něm. brig.)
•

Celý Reichstag včetně soc. de
mokratů vyslovuje souhlas s tírii,
že nesmíme dovolit, abychom byli
připraveni o zbraň, kterou před
stavuje ponorková válka.
Gustav Stresemann
(v Reichstagu 11. května 1918)
«

Velmi pravděpodobně budeme
prohlášení za barbary pro vyslo
vení názoru, že považujeme vá
lečné heslo »zpět k barbarství«
jako za jedno z neilepších hesel,
které bylo v minulých letech vy
myšleno.
H. Schulze - Pfálzer (1934)
jim příležitost k práci a berou jim po
traviny pro své vojsko a úředníky. Při
tom vymáhají reparace a odvážejí zat
řízení továren. V Norimberku soudí vá
lečné zločince a co sami dělají? De
portuji odborné pracovníky, vylučuji
miliony ze zaměstnání a ponechávají
si německé zajatce jako otroky v nelidskýcíh táborech. Doufáme, prohlásil
jéden, že se brzo dostanou do seb·.
Jednoho dne se postavíme zase na no
hy a potom se pomstíme.

117

V porurských dolech byla již tímto
Takové hořké rozmluvy lze slyšetl
v temných vlacích od lidi, kteří už za způsobem výroba dosti snížena a sedlá
pomněli na vše, co nacisté dělali. Autor ci jsou přístupni tlaku, jaký se na ně
byl svědkem, když jeden Němec se dělá, aby nevydávali své výrobky. Na
snažil přesvědčiti své spolucestující, že mlouvá se jim, že potraviny jsou posí
Hitler a Němci sami si zavinili všechny lány do Anglie a oni tomu věří.
bědy, ale byl umlčen a bezmála zbit.
Prohlásil potom autoru, že v lidu roste Německá otázka
nový nacismus, jenž se kryje pod rouš
Londýnský deník News Chronicle při
kou nacionalismu.
náší výsledky mezinárodního šetření
Ve Stuttgartě mluvil autor se sku Gallupova ústavu pro zkoumání veřej
pinou universitních studentů z fran ného mínění o názoru šesti národů na
couzského pásma a ptal se, zda stu Německo. V každé zemi byly položeny
denti vcelku si vzali naučení z posled stejné otázky a odpovědi byly v pro
ních 13 let. Bylo mu řečeno, že asi po centech následující:
lovina si uvědomuje, že Němci spáchali
První otázka: »Smýšlíte přátelsky
zločiny, jež nemají příkladu v historii,
nebo nepříznivě o německém národu ja
ale i ti poukazují, že spojenci páchají
ko celku?« Odpovědi:
dnes v Německu stejné nespravedlnosti.
nepří
přá
neroz
znivě
hodně
telsky
Mládež odmítá odpovědnost za hříchy
22
42
36
Anglie
Třetí říše.
41
28
31
Po cestování a rozmluvách s Němci Kanada
32
28
40
v různých částech země došel redaktor Dánsko
41
3
56
k závěru, že ve smýšlení lidu se nic ne Francie
29
53
13
změnilo. Kdyby dnes mohli nacisté Holandsko
45
28
27
kandidovati, vyhráli by volby. Čí je to Spojené státy
vina? Němci příliš rychle zapomínají
V mnohých případech lidé, kteří odna své vlastní chyby a ochotně viní pověděli nerozhodně, poznamenali, že
okupační mocnosti za všechny své bědy. jejich smýšleni vůči Němcům je spíše
Za 20 měsíců po válce německý lid indiferentní než jiné.
s malými výjimkami se psychologicky
Druhá otázka: »Myslíte, Že z Němců
nezměnil. Nepociťuje žádnou odpověd se stane nuirumilovný, demokratický
nost za nacistické zločiny, za koncen národ, nebo národ výbojný, toužící po
trační tábory a za všechnu zhoubu,
nové válce?« Odpovědi:
kterou Německo ve světě způsobilo.
demo,
Aniž by sami pociťovali nějakou vinu,
kratičký výbojný nevím
připisují Němci všechny zločiny nacis
Anglie
23
34
43
tickým vůdcům. V lítosti nad sebou ne- Kanada
20
22
58
chápaji, že Hitler přímo a oni sami Dánsko (nebylo tázáno)
nepřímo a nikoliv spojenci jsou od • Francie
10
27
63
povědni za nynější hladovění, nedosta
Holandsko
14
63
23
tek topiva a bytů.
Spojené státy
22
58
20
Jak lze řešiti německý psychologic
V druhé otázce je větší shoda názo
ký problém? Společným psychologic
rů různých zemí. Všechny, kromě An
kým a hospodářským
programem.
Jestliže se Němcům nedostane minima glie, mají většinu, soudící, že z Němec
bezpečnosti, potravin, ubytování a pří ka se stane výbojný národ.
ležitosti k práci, žádný program pře
Dánsko a mírová smlouva
výchovy nemá naději na úspěch. A bez
psychologického přeorientování byla by s Německem
každá hospodářská pomoc, zlepšení po
Dánský návrh na mírovou smlouvu
měrů a neodvislost nebezpečným zatí s Německem byl rovněž předložen zá
žením budoucnosti.
stupcům zahraničních ministrů v Lon
dýně. Praví se v něm podstatně toto:
Nacisté v Německu
Dánská vláda nezamýšlí žádat postou
Pařížský list »ĽOrdre« zmiňuje se pení jižního Šlesviku-Holštýna, chce
o evropském výboru, jehož úkolem je však, aby byla německému obyvatelstvu
připominati velké čtyřce, že nacisté jižního Šlesviku zaručena co největší ne
zdvihají hlavu a vyzývati ji, aby podle závislost. Toto obyvatelstvo nesmí být
v politickém, kulturním a hospodářském
toho jednala.
Bývalí místodržitelové Hitlerovi, bý ohledu omezováno. Jižní Šlesvik má být
vali důstojníci Wehrmachtu a bývalí odděleně spravován od ostatního Šlesvipodněcovatelé kolaboračnich hnutí v ci ku-Holštýnu, a němečtí uprchlíci z již
zině, uprchlí do Německa, roztáhli za ního Šlesviku mají býti odstraněni. Re
Rýnem síť nacistických organisací, je patriace německých uprchlíků z Dánska
jichž moc roste každým měsícem. musí dále pokračovat, aniž by se čekalo
V červnu se dopustil gen. Clay té po na konečné uspořádání míru s Němec
šetilosti, že osvobodil mladé nacisty pod kem. Je v zájmu Dánska, jakož i dru
27 let, ty nejnebezpečnější, kteří se ny hých sousedů Německa, aby bylo znovu
ní rozšířili po všech okupačních pás vybudováno německé hospodářství a při
mech· a agitují tam. To konstatuje prv spělo tak k hospodářskému vývoji Evro
ní zpráva evropského výboru tak vhod py. Podle názoru dánské vlády bude po
slouženo demokratickým silám Německa
ně ustaveného.
Neznalost morálni anatomie němec nejlépe tím, že se německému národu dá
kého lidu, v jehož očích je šlechetnost možnost, aby si vytvořil sám uspokoju
slabostí a slabost zasluhuje pohrdání, jící životní podmínky. Dánská vláda se
domnívá, že decentralizovaný politický
komplikuje čím dále tím více úkol těch,
kteří pojímají vážně denaeifikačni akci systém, pri němž regionálním správám
v různých okupačních pásmech. Hnutí bude dáno právo rozhodování ve všech
odboje, zatím ještě pasivní, chce para- místních záležitostech, je nejúčinnější,
aby v německém národu byl vzbuzen de
lysovati denacifikaci udržením nacistů
na vůdčích místech, špehováním Něm mokratický duch. V otázce odškodnění
ců ve veřejném i soukromém životě a dánská vláda soudí, že Německo musí
udržováním nacionalistického ducha zaplatit odškodné za nucené práce, kte
mezi nimi zastrašováním, hrozbou a ré konali političtí vězňové z obsazených
konečně sabotováním průmyslových a zemí.
zemědělských úřadů, kontrolovaných·
Spojenci, aby se zvýšily jejich obtíže a Dánská účast na okupaci Německa
k jejich vedení musili být přibráni na
Svého času Dánsko slíbilo Anglii dicisti.
visi, která se měla účastnit na okupaci
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Německa. Tato divise bude nyní sku
tečně na nátlak Angličanů do Německa
vyslána. Prakticky chybí Dánům dosud
jak potřebné mužstvo, tak materiál pro
výzbroj. Počet, který má být 1. dubna
připraven k odchodu, bude tvořit slabá,
pracně sestavená brigáda o 4.000 mu
žích všedi zbraní, včetně speciálních od
dílů. Brigáda bude začleněna do anglic
ké divise, ale jinak zůstane samostatná.
Mužstvo bude střídáno v půlročních tur
nusoch, zatím co štáb zůstane v Němec
ku stále, t. j. po celé dvouleté okupační
období. Anglie se nabídla, že potřebný
materiál částečně zapůjčí, při čemž jej
Dánsko bude mít nárok později odkou
pit a částečně dodá za poloviční ceny,
aby byla celá záležitost, vzhledem k stá
vající finanční a valutové situaci pro
Dánsko únosnou. Počítá se s pěti milio
ny korun pro půlroční období, t. j. cel
kem dvacet milionů korun mimo opat
ření materiálu.
Diviši byla nejprve určena krajina ko
lem Liibecku, ale podle nejnovějšich in
formaci se zdá, že to bude t. zv. Joverland v bývalém velkovévodstvi Oldenburg mezi Wilhelmshafenem a Emdenem,
patřící do britského okupačního pásma.
Snadná přístupnost této krajiny z Dán
ska mořskou cestou umožní plynulé zá
sobování. O obsazení jiných území dán
skými jednotkami se zatím neuvažuje,
protože je obava, aby se nevytvořily ne
bezpečné třecí plochy. F. L. (Kodaň)

Isolace Francova Španělska
Republikánští Španěle začali v druhé
polovině ledna vydávat v Paříži infor
mační bulletin, v němž je uveden za
jímavý přehled styků různých států
s Francovým Španělskem.
Země, které mají více méně normální
styky s Francovým Španělskem, jsou:
Argentina, Belgie, Brazílie, Chile, Kolum
bie, Kuba, Egypt, Ecuador, Salvador,
Filipíny, Řecko, Irsko, Itálie, Holand
sko, Honduras, Nicaragua, Paraguay,
Norsko, Peru, Portugalsko, Švédsko,
Švýcarsko, St. Domingo, Turecko, Velká
Britannie, USA, Uruguay, Vatikán a
Dánsko. Celkem 29.
Parlamenty těchto zemí žádaly okamž' · nřerušéní jakýchkoli styků s francistickým režimem: Costa-Ŕica Kuba,
Ecuador, Norsko, Dánsko, Peru a Uru
guay.
Francie přerušila styky obchodní, poš
tovní a telegrafní a uzavřela pyrenej
skou hranici, jakož i hranice francouz
ské unie. Ústavodárné francouzské ná
rodní shromáždění schválilo resoluci
o úplném přerušeni styků s Francem.
Tyto země pak nemají žádných styků
s Francovým Španělskem: Afganistan,
Austrálie, Bolivie, Kanada, Čína (nikdy
neuznala Francův režim), Českosloven
sko, Habeš, Guatemala, Haiti. Island, In
die, Libanon, Liberie, Luxembursko,
Irák, Mexiko (nikdy neuznalo Francův
režim), Nový Zéland, Panama, Polsko,
Saudova Arábie, Sýrie, Slam. Ukrajina,
SSSR (nikdy neuznal Francův režim),
Bílá Rus, Venezuela, Jugoslávie, Firsko,
Albánie, Maďarsko, Rumunsko, Bulhar
sko, Irán, Jihoafrická Unie. Celkem 34.
Vláda republikánského Španělska, je
jímž předsedou je dr. Giral, byla uznána
Mexikem 28. srpna 1945, Panamou 13.
září 1945, Guatemalou 10. září 1945,
Venezuelou 8. listopadu 1945. Polskem
4. dubna 1946, Jugoslávií 17. dubna 1946,
Rumunskem 4. června 1946, Maďarskem
22. srpna 1946, Československem 22,
srpna 1946. Albánii 29. října 1946, Bul
harskem 29. listopadu 1946. Celkem 11.
V době, kdy OSN schválila, aby člen
ské státy odvolaly své zástunce z Mad
ridu, měly v Madridu velvyslance Velká
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Britannie, Itálie, Portugalsko a Vatikán;
vyslance Salvador, Holandsko, Irsko, St.
Domingo, Švédsko a Turecko.
Byli odvoláni tito oficiální zástupci
z Madridu: velvyslanci britský a italský,
vyslanci holandský a turecký.
Brazílie nařídila svému velvyslanci,
který byl ustanoven do Madridu před 3
měsíci, ale úřad nenastoupil, aby tam
neodjížděl. Egypt přikázal svému char
gé ďaffaires, dosud v Káhiře, aby do
Madridu neodjel. Belgie odvolala svého
chargé ďaffaires z Madridu.

2.
3.

4.

5.
6.

7.

Soupeření velmocí o polární oblasti
Opět byly obnoveny »polární závody«,
které byly přerušeny válkou. Odstarto
váno bylo už počátkem našeho století,
třebaže již před tím byly konány poku
sy o přivlastnění nebo hospodářské vy
užití polárních končin.
Polární končiny působí uchvacujícím
způsobem, protože na celém nesmírném
povrchu zeměkoule představují poslední
zbytek neznáma a mystéria. Lád celé Ze
mě se vášnivě rád oddává četbě spisů
polárních badatelů, Scotta, Amundsena,
Shackletona, Byrda, nemluvě o nejno
vějších výzkumech sovětských průkop
níků.
Polární cesty byly z počátku záleži
tostí čistě vědeckou. Zakládaly se obser
vatoře nebo pokusné stanice. Pak na
stoupila perioda výprav s účely hospo
dářskými. Hledalo se uhlí, nerosty. A
od poslední války vzal na sebe útok na
póly jiný ráz. Rozvoj letectví umožnil
nové methody výzkumu, avšak přinesl
také jiné problémy. Při obtížích zásobo
vání SSSR z Ameriky válečným mate
riálem se ukázala strategická důležitost
polárních končin. A pátrání po ložiscích
uranu k výrobě atomové energie zesílilo
žádostivost velmocí po nových územích.
Tím i pohnutky, které vedou k vysílání
polárních výprav, nejsou již tak idea
listické, jako byly u prvních badatelů.
Dnes se nejvíce mluví o Arktidě. Tisk
věnoval velkou pozornost rusko-norským
jednáním o revisi dohody z 9. února 1920,
opravdové »polární charty«, kterou na
bylo Norsko státní svrchovaností nad
Špicberky, ovšem s četnými omezeními,
zapovídajícími zvláště vybudování ná
mořních základen nebo opevnění jak
Norsku, tak i jiným mocnostem. SSSR
protestoval několikráte proti této dolož
ce, kterou dnes považuje za zastaralou.
Sovětská vláda sjednala v Oslu dohodu,
podle níž má být SSSR povoleno zřízení
společné obranné základny sovětskonorské na Špicberkách. Jest ještě otáz
kou, zda s touto dohodou budou souhlasiti i ostatní signatární mocnosti, zvláště
Velká Britannie.
Strategické využití severního pólu
znamená pro Rusy čtverou výhodu; mů
že jim umožni ti:
1. neutralisování eventuálního zřízení
americké základny na Islandě;
2. ochranu námořní cesty mezi Murmaůskem a sovětským Dálným Vý
chodem;
3. zkrácení cesty mezi SSSR, USA a
Kanadou;
4. rozšíření těžby uhlí v polárních
oblastech, která před válkou dodá
vala SSSR ročně 600—650.000 tun
paliva.
Jestliže Arktida je dnes v popředí
diplomatických
jednání,
Antarktida
poutá k sobě neméně zájmu. Osm zemí
vyslalo nebo chystá vysiati tam svoje
výpravy. Jsou to:
1. Spojené státy, které vyslaly pod ve
dením admirála Byrda na čtyři mě
síce do Antarktidy 13 lodí se 4.000
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mužů, vyzbrojených nejnovějšími
technickými vymoženostmi;
Velká Britannie, jejíž výprava tá
boří nyní na Palmerově Zemi;
Sovětský svaz, který vyslal koncem
prosince deset velrybářských lodí,
pod vedením badatele Voronina;
Norsko, které chystá na jaro vý
pravu do Země královny Marie;
Nový Zéland, který hodlá zřídit stá
lou základnu na Rossově bariéře;
Austrálie, která připravuje bádání,
vedené Douglasem Mawsonem;
Chile, která pohlíží na antarktický
kontinent jako na prodloužení hor
ského řetězu And;
Argentina, která chce zřídit! pozo
rovací stanici na Jižních Orknejích.
SIS

Expedice do Antarktidy
Stručný a mnohými sotva povšimnutý
tiskový telegram sdělí' světu, že Anglie,
Amerika, Rusko, Norsko, Argentina a
Chile započaly mezinárodní závod o zís
kání antarktických uranových ložisek.
Jakým způsobem se země, jako na pří
klad Argentina, Chile a Rusko mohou
dostat do Antarktidy, kde nemají nejmenšich práv, zůstalo nevysvětleno.
Ve skutečnosti však je na boji o An
tarktidu zúčastněno již jedenáct
různých států.
Antarktis, tedy oblast kolem jižního
pólu, je obrovskou, ledem pokrytou
pevninou, jež vedle uranu chová i jiné
nerostné poklady. Tato neobydlená pev
nina je rozdělena v pět pásem. Austrá
lie, Norsko, Falklandské cstrovy a No
vý Zéland si činí oficiálně nárok na
jednu z těchto sfér. Na páté pásmo bu
de patrně vznesen nárok Spojenými stá
ty, neboť v této oblasti američtí polár
ní badatelé, admirál Byrd a EUsworth,
svého času vztyčili severoamerickou
vlajku. Posud však tento nárok nebyl
americkým kongresem ratifikován, tak
že právní stav této páté sféry okamžitě
není zcela vyjasněn. Desátou zemí bez
prostředně na Antarktidě interesovanou
je Francie. Činí si nárok na malý, jen
180 km dlouhý a nepříliš široký pobřež
ní pás jižně od Austrálie.
Jedna britská expedice již pracuje
v Marguerite Bay, jižně od mysu Kor
nová. Smíšená švédsko-britská expedice
je na cestě, a jedna americká výprava
stojí bezprostředně před odjezdem. Ame
ričané svou skupinu vybavili jak ob
vykle co nejmoderněji a přímo s nad
bytkem a nedá se zajisté pochybovat
o tom, že jejich práce bude korunována
zdarem.
Austrálie, jež již v roce 1930 mluvila
o zřízení stálé vědecké výzkumné a po
zorovací stanice v Antarktidě, pak však
následkem válečných událostí v tomto
směru ničeho nepodnikla, neprojevila
dosud v této záležitosti pražádnou ini
ciativu, ačkoli je jedním ze států, leží
cích Antarktidě nejblíže. Jsou však
s jistotou známy zprávy o tom, že Ar
gentina, Chile, Norsko a Rusko se chys
tají vyslat do oblasti jižního pólu expe
dice, jejichž účelem je připravit využití
tamějších uranových ložisek nebo do
konce již začíti s těžbou. Norsko jako
vlastník zhruba jedné pětiny antarktic
ké oblasti k tomu má zajisté právo, ne
však Argentina, Chile a Rusko. Tyto
státy by si k tomu musely vyžádat po
volení, dříve než jejich výpravy vstoupí
na antarktickou pevninu. Jak se dnes
věci mají, nedá se s udělením takového
povolení počítat. Jestliže však toho Ar
gentina, Chile a Rusko nebo kterýkoli
jiný stát, nemající v Antarktidě práv,
nebudou dbát a vyšlou své připravené
expedice bez povolení, nastalo by pak

to, co polární badatel Sir Douglas Mawson právě předpověděl v Adelaidě:
»Když se některý národ pokusí bez do
volení operovat v oblasti, reklamované
již někým jiným, vyvolá jeho pokus me
zinárodní konflikt.«
O způsobu těžby není dosud známo
nic přesného. Detektory mají schopnost
zjistit přítomnost uranových vrstev i
skrze ledový příkrov. Aby však bylo
možno proniknout k těmto vrstvám, bu
de zapotřebí odstranit jak 20—50 m sil
nou ledovou vrstvu,- tak i na kost zmrz
lou zemi. Mluví se o pokusu, použít k od
stranění ledu na výše položených mís
tech, odkud by voda mohla odtékat, ne
smírného žáru, vzniklého při explosi
menších atomových bomb. Dohadům je
dáno volné pole, neboť jednotlivé moc
nosti sotva oznámí něco bližšího o svých
methodách, uzavírá svůj článek Aldag
Werthamer, ve švýcarském listě »Welt
woche«, z něhož hlavní informace o An
tarktidě otiskujeme.

Kdo je David E. LPienthal
Nedávno byl 47letý David E. Lilien
thal jmenován presidentem americké
komise pro atomovou energii. Na rozdíl
od jiných jmenování presidenta Trumana bylo obsazeni tohoto důležitého mís
ta dosavadním předsedou organisace
„Tennessee Valley Authority“ téměř
jednohlasně přivítáno. David E. Lilien
thal je jedním z mála mužů, kteří v na
šem věku rozkladu a ničení uskutečnili
veliké dílo výstavby. Když byl tehdy
34letý právní zástupce v roce 1933 jme
nován Rooseveltem ředitelem vnitro
zemského kolonisačního projektu v údo
lí Tennessee, byl pro americkou veřej
nost heznámou veličinou. Za necelé de
sítiletí se pod jeho iniciativním vede
ním, bohatým na nápady, podařilo pře
měnit upadající, zarostlé teritorium,
jež se velikosti vyrovná ceté Anglii, ve
vzornou hospodářskou oblast. Kvetoucí
farmy tam. kde se kdysi prostírala jen
vyprahlá země, moderní usedlosti, ves
nické knihovny, ozdravovny, nové prů
myslové podniky, zapojené vhodně do
rámce krajiny, jež se vědomě snaží vy
loučit vznik gigantismu obvyklého prů
myslového vývoje, to jsou výsledky nej
zdařilejších sociálních pokusů současné
doby. Na rozdíl od ruských, kolektivních
projektů podařilo se Lilienthalovi vyře
šit alespoň částečně problém „svobody
v rámci společenství“. Farmáři organisacc T. V. A. (Tennessee Valley Autho
rity) nejsou nuceni používat nových
method, vypracovaných vědeckými od
borníky. Mohou se však přesvědčit na
pokrocích „ukázkových farem“,, jež jsou
obhospodařovány podle návrhů ústřed
ních míst, na vlastní oči o zdaru či ne
zdaru nových method a pak rozhodnout,
chtějí-li jich použít i na vlastním poli.
Rovněž všechny ostatní sociální refor
my se řídí Lilienthalovou zásadou:
„Žádný nátlak, nýbrž přesvědčivý vě
decký přiklad.“
Lilienthal navrhl v roce 1944 rozsáhlý
program pro americkou vnitrozemskou
kolonisaci, jenž plánuje rozvoj sedmi
poříčí podle vzoru údolí v Tennessee
v době až do roku 1975. Dále vypracoval
rozsáhlé plány mírového rozvoje pro
Cínu, Indii, Sibiř, latinskou Ameriku a
Přední Orient, spočívající na meziná
rodni spolupráci. Soudí, že světové kon
flikty se musí řešit ne zákazy a obra,nnými opatřeními, nýbrž velkolepým po
sitivním mezinárodním plánováním,
„Strojů je možno použít tak. aby učinily
člověka svobodnějším, než kdy byl,“ —
to je heslo této americké osobnosti, jež
neztratila viru v budoucnost.
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Bez potřebné důvěry
Ústavní výbor má půlčtvrté desítky členů. Protože
tak početné plenům nemůže ústavu vypracovat, zvolilo
si šestičlennou subkomisi a uložilo jí, aby se dala do
práce. Komise vyhověla a denní tisk informoval o po
stupu jednání. Tuze zdlouhavé jednání uvázlo nako
nec na mrtvém bodě. Co jen času se vyplýtvalo na věc
v této chvíli tak podřadnou jako je otázka, jaké křest
ní jméno má republika dostat v ústavě. Jako by té
chvíle nebylo starostí důležitějších! Nevíme-li si s ni
mi zatím rady, ochotně přijmeme thema, na němž se
může svým přínosem každý snadno podílet. Tím se
ale státu nijak nepomůže, neboť jako život nezávisí od
toho, nazveme-li svou republiku lidově-demokratickou, národně sociální, sociálně demokratickou nebo li
dovou, či kdo ví jak jinak, nýbrž od skutečného vnitř
ního zřízení, jaké dáme státu do vínku, od toho, jak
se bude nového zřízení používat a jak se také bude
respektovat.
Práce na ústavě tedy nevalně pokročila. Je známo,
proč. Šest lidi v subkomisi, i půlčtvrté desítky členů
ústavního výboru nemají k disposici konečná stano
viska všech stran a co horšího, není jasno mezi Čechy
a Slováky a ještě dále — Slováci sami dosud nevědí,
co mají chtít od Čechů a Češi od Slováků. To je ne
utěšená situace, chvíli před dvouletým výročím revo
luce. Proto se moudře hledalo východisko. Čekal bys,
že strany nechají všeho a dají hlavy dohromady, aby
co nejdříve mohly předložit ústavnímu výboru své ná
vrhy a požadavky k zpracování. Chyba lávky. Místo
toho si strany uvědomily, že dříve či později dojde
k volbám a podle toho se zařizují. Zájem státu, jemuž
jsme se všichni zavázali sloužit, ustupuje zájmům
stran a ty si připravují příští nástup.
Abychom překlenuli mrtvý bod, napadlo nás uva
žovat — o expertech. Věc, která měla být od samého
začátku samozřejmostí! Ovšem, když lid si stačí na
všecko sám, proč by nemohl stačit i na ústavu? Kdy
už přestaneme se znevažováním dobrého českého a
a slovenského člověka, kdy si už uvědomíme, že kaž
dý z nás .je povolán k jiné práci a že jenom v tom úse
ku činnosti podá nejvyšší a pro stát nejprospěšnější
výkon, v němž je sám mistrem? Tedy experti. Když
už jsme došli k poznání, že je jich třeba, nestalo se
tak bez nepatrné chyby. My si prostě navzájem nevě
říme. Od revoluce táhne se nám nedůvěra jako červe
ná nit celým naším životem. Chceš-li experta, dobrá,
já ho chci také. Máš-li dva, vezmu si také dva. Velké,
slavné čtvrcení pokračuje. Neboť představte si, že by
výbor měl jen dva nebo tři skutečné znalce a že by
tito znalci byli takoví nepoctiví hráči, kteří by mocí
vědeckých argumentů zaskočili ústavní výbor a ten
jim odhlasoval jejich nekalé nápady, obracející vni
več všecky vymoženosti dneška. Jaké podceňování a
jaká nedůvěra ve schopnosti členů ústavního výboru,.
kteří by nebyli s to rozeznat chytračinu expertů! Tedy
z opatrnosti pěkně po stáru, každá strana znalce dva
a dvě malé slovenské strany znalce jednoho. Půjde-li
to takhle dále, dočkáme se, že si pacient před operací
vyžádá politickou legitimaci chirurga, aby se mohl
klidně a s důvěrou položit na operační stůl.
Čtrnáct expertů s přesným vyznačením politické
příslušnosti je slušný počet a není ještě jasno, jak
úspěšně se vyvine jejich spolupráce se subkomisí. Stá
tu by bylo ovšem lépe prospělo, kdyby hlavní věcí byly
bývaly dohodnuty ještě před volbami, jak to doporu120
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čoval pan president, a kdyby strany po slyšení svých
expertů byly už přišly s hotovými promýšlenými ná
vrhy do ústavního výboru. Vzal-!i totiž parlament na
sebe úkol, že ústavů vypracuje sám, pak se domnívá
me, že zde nebylo jiné cesty. A hlavně a především:
Mstí se nám, že jedna věc zůstala dodnes zcela za
nedbána, ač o ní v první řadě mělo být podrobně mlu
veno a sjednáno naprosté jasno. Nelze přejít mlčením,
že se občanstva zmocňuje resignace a že lidé bezna
dějně mávnou rukou, zavadíte-li o ono thema. Zní:
Češi a Slováci.
xQbsah košického programu je znám, rovněž tak
jsou známy tři politické dohody; vesměs improvisace
a provisoria. Budovatelský program všecko zachová
vá s důrazným dodatkem, že jednota státu musí býti
dále posílena. Pěkně je to řečeno, ale lidé si zatím
marně lámou hlavu, jak se to má uvést ve skutek.
Problém, který smí a musí být nazírán jen c e 1 o n árodněa celostátně, chápe se s hlediska dneš
ních a případně budoucích posic stranických a tento
zájem se nadřazuje zájmům státním. Víme, že výsle
dek voleb nám úkol znesnadnil. Bylo by však bláhové
domnívat se, že nové volby by přinesly zásadní změ
nu. Nechybíme, řekneme-li, že v českých zemích by
komunisté opět vyšli jako velká strana a na Sloven
sku demokraté. Jeden rozdíl by se však přeci jen při
příštích volbách mohl objevit: zvýšený počet bílých
lístků. To tenkrát, kdyby rozpory politických stran
byly větší, než snese společný zájem a kdyby občan
stvu nezbyla jiná cesta, než takto protestovat proti
sobeckosti stran Národní fronty. Můžete snadno uhod
nout. zda by toto memento bylo na prospěch státu
i samotným stranám.
Máme před sebou a díváme se na starou fotografii
z konce února 1920. Uprostřed sedí Antonín Švehla,
tehdejší ministr vnitra, kolem něho osmnáct členů
ústavního výboru a tři zástupci vlády. Z tohoto první
ho ústavního výboru republiky, který nepotřeboval
k své práci čtrnáct zvláštních znalců, vzešla dobrá a
dnes už slavná ústava. Nemyslete si, že tenkrát šlo
všecko bez bojů a zápasů. Bylo jich mnoho a stačí na
hlédnout do stenografických protokolů.
Zmiňme se jen o jednom kritickém okamžiku, ně
kolik hodin před hlasováním o ústavě. Do návrhu byla
pojata xrozluka církve od státu. Pro takovou ústavu
nemohl hlasovat dr. Jan Šrámek. I tak však mohla
Tuzarova vláda počítat s potřebnou většinou v Ná
rodním shromáždění. V poslední chvíli — dvě hodiny
před hlasováním — se však národ, demokraté usnesli,
že budou hlasovat proti ústavě, (šlo zejména o to, že
jazykový zákon mluvil o jazyku československém ja
kožto jazyků »oficiálním«, kdežto národní demokraté
požadovali jazyk »státní«). Vláda náhle stála před
porážkou a ústava se octila ve svrchovaném nebezpečí.
Narychlo byla svolána schůze předsedů klubů, o nichž
se předpokládalo, že budou hlasovat pro ústavu a otec
pisatelův běžel shánět Msgra Šrámka, jehož strana
nebyla tenkrát ve vládě a bez níž za nově vzniklé si
tuace se připravované dílo nemohlo státi skutkem.
Vědělo se, za jakou cenu se tak může státi.
Strany u vědomí své odpovědnosti před národem a
za republiku, škrtly ustanovení ústavy o rozluce círk
ve od státu a v půl čtvrté ráno, v neděli 29. února
1920 mohl předseda Národního shromáždění prohlá
sit ústavu republiky s doplňujícími zákony za schvá
lenou. — Představíte-li si vleklé a těžké boje o prove
dení rozluky ve Francii, o to, že na počátku války v r.
1914 musila vláda všecka opatření odvolat, aby sjed
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notila národ pro čtyřletý zápas, pochopíte, jak moud
ré bylo Šrámkovo stanovisko a jak posloužilo dalšímu
vývoji republiky.
Proč o tom mluvíme? Proto, aby bylo patrno, že
tenkrát před 29 roky byli u nás lidé, kteří měli pevný
smysl pro odpovědnost. Tehdejší době se dnes říká —

A ještě: kde je reakce?
Odpověděli jsme v předposledním čísle na tuto ak
tuální otázku poukazem na několik případů v našem
veřejném životě, které jsou prokazatelně reakční, fa
šistické, a zjistili jsme, že jejich přímými původci jsou
významní političtí činitelé té politické strany, jež pří
mo do svého štítu si vryla (a nutno loyálně přiznat,
že od počátku), boj proti fašismu. A vzhledem k tomu,
že tato strana volá dnes a denně po zničení reakce a
fašismu a žádá, aby každý případ a každý čin, jež
možno hodnotit jako protidemokratický, a tedy fašis
tický, byl konkrétně a podrobně pranýřován, domní
váme se, že posloužíme zájmu celku a poměrům
v Národní frontě, když i my tomuto volání vyhovíme.
Definovali jsme už několikráte co nejvěcněji pojem
demokracie, neboť nelze klasifikovat nějaký čin jako
nedemokratický, jsme-li dokonale na štíru s nejvlast
nější podstatou pojmu politické demokracie. Dnes pro
jistotu definujme pojem reakcionáře: reakcionář, či
přesněji řečeno fašista, je člověk, nenávidějící demo
kratický způsob vládnutí a uznávající jen vládu sil
ných jedinců, kteří mají právo dobyti rozhodující moci
ve státě, v administrativě nebo veřejných institucích
všemi prostředky, násilím, podvodem či terorem. Tě
mito prostředky také udržuje se u moci, když ji do
byl. Fašista je člověk, zbožňující totalitní stát, jenž
mu představuje nejvyšší a neomylnou autoritu, kte
rou třeba slepě poslouchat a které je třeba přinášet
ty největší oběti. Fašista je člověk, který neuznává
právní řád, nezávislost soudu a soudců, nestranickost
státních orgánů a institucí. Fašista je člověk, který
nenávidí pravdu, svobodu přesvědčení, slova, projevu
a tvorby a který je soustavně oklešťuje a pronásle
duje. Fašista je člověk, který falšuje vůli lidu, vydírá
pracující ve jménu lidu, porušuje listovní tajemství,
aby denuncoval, vlastenčí, aby nakonec zaprodal. Fa
šista, reakcionář, je tedy člověk, který reaguje na
jisté myšlenky, instituce nebo události fašisticky,
ve smyslu, který jsme tu právě naznačili.
S tohoto hlediska vizme několik případů v našem
veřejném životě: jsou všechny z poslední doby.
Předseda ÚRO vylíčil v »Práci« případ dvou řezní
ků, kterým zaměstnanci pražských jatek odmítají pří
stup na jatka, kde »každé objevení se těchto pánů
znamená srocování dělníků, rozhořčené protesty, po
ruchy v práci, ba hrozí i stávky.« To všechno proto,
poněvadž tito pánové »se v okupaci svým nepřípust
ným jednáním proti zaměstnancům soustavně prohře
šovali«. Posl. Zápotocký správně říká, že je v tom
nutno zjednat pořádek; a to tak, že v zájmu »plynu
lého chodu výroby« je nutno zneškodnit oba řezníky.
V demokratickém státě však, v němž existují řádné
soudy, mohou provinilé lidi zneškodňovat právě jen
tyto řádné soudy, které se řídí nikoli vůli či nevůlí
dělníků, poslanců či vlády, nýbrž jen a jen zákonem.
Jestliže dotyční řezníci se jakkoli provinili v době oku
pace, příslušné soudy posoudí jejich vinu a vyměří
trest. Nestalo-li se tak, nepodal-li nikdo ze zaměst
nanců jatek žalobu na výše zmíněné řezníky, mají oba
páni plné právo chodit na jatka, kdykoli se jim zlíbí.
Kdybychom ve státě dovolili takovéto srjateční« sou
dy, neměli bychom demokracii; stalo by se totiž, že
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nikoli bez přídechu hany — republika liberální, buržoasní atd. Doufáme, že republika lidová nezůstane
v pocitu odpovědnosti a smyslu pro povinnost pozadu
za tím, co je dnes právem pokládáno za překonané. —
Hledá se důvěra člověka k člověku, strany k straně,
národa k národu.
Pavel Tigrid
příště by zase jiní zaměstnanci jinde »se srocovali a
rozhořčeně protestovali«, poněvadž se jim někdo nelí
bil pro bradavici na nose nebo barvu legitimace v kap
se. Kdo nabádá k jinému postupu, než demokratické
mu (nikoli po prvé), není ovšem demokrat
Demokracie a demokrati musí nejen uznávat, ale
vášnivě hájit nezávislost soudu. Probíhá-li soudní pře
líčení, demokratický tisk nesmí články, polemikami či
jinými způsoby ovlivňovat proces. Ústřední orgán nej
větší naší strany pokusil se jak při procesu s protektorátní vládou, tak nyní při soudu nad dvěma přísluš
níky SNB zcela po fašistickú ovlivnit soudní přelíčení
osočováním předsedy soudu a »jménem lidu« určit,
kdo je a kdo není vinen. Takovéto pokusy, proti nimž
se sám soud musel ohradit, nutno označit za reakční,
tím spíše, že jsou částí zastrašovací kampaně, jež mů
že mít dalekosáhlé následky v našem soudnictví a
mezi soudci.
Týž list soustavně porušuje listovní tajemství, aby
mohl na podkladě takto nezákonně získaných (a ob
vykle ještě všelijak upravených) zpráv denuncovat
veřejně činné osobnosti. Takovými a podobnými způ
soby dostával se k moci fašismus a nacismus a jako
takové třeba je odsoudit, i kdyby byly ve službách sil
sebepokrokovějších.
Ministr zemědělství Duríš zahájil kampaň proti nejvyššímu lidovému orgánu, ZNV, poněvadž tento úřad
rozhodl, aby byl vrácen majetek člověku neprávem
obviněnému a podle žádného dekretu nesouzenému a
neodsouzenému. Jde přitom o motiv prosté hamiž
nosti lidí jedné politické strany. V demokratickém
státě i ministr musí dbát platných zákonů a nařízení,
nechce-li se vystavit nebezpečí obvinění z reakcionářství. Právo revoluce má být respektováno, pokud na
lezlo vyjádření v ústavě nebo zákoně; rozhodně však
nesmí platit bezpráví revoluce. Ministr nemůže bez
trestně mluvit tak nedemokraticky, jako mluvil mi
nistr informací v Plzni.
Hle, několik případů politické reakce z posledních
dnů. Tvrdí se nyní často, že máme, tak říkajíc, histo
rickou reakci, tu, jež se prokázala být zrádnou v době
pro národ a stát nejtěžší. Nepochybně. Měli jsme lidi,
kteří podporovali reakci, fašismus z přesvědčení, zišt
nosti nebo hlouposti. Víme ovšem také, že tito lidé
byli v nejrůznějších politických stranách a patřili ke
všem vrstvám, i dělnickým. Ti nejvíce se provinivší
byli nebo ještě budou souzeni a odsouzeni. Kdyby tu
však byl úmysl dělat jakousi národní přehlídku zrady
a pokračovat do nekonečna v kolaborantské hysterii,
museli bychom po právu zamířit kužel světla i tam,
kam dosud nedopadl. Museli bychom rozvířit otázku
po politické činnosti všech v době pomnichovské a
prvního roku války, tedy v době zvýšeného ohrožení
republiky, a žádat účty, byť i jen z politických omylů.
Domníváme se však, že bude pro stát a jeho dvoiďetku prospěšnější, uzavřeme-li definitivně tuto kapitolu,
jež konec konců zůstane částí našich dějin, a bude
me odhalovat a pranýřovat reakci mezi námi, tu dneš
ní a každodenní, tu škodlivou a nebezpečnou. Jen
prosíme: tak věcně a konkrétně, jako jsme se o to
pokusili my»
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Ostrá bílinská kyselka
Začněme tím nejznámějším. Zelené lahve s nálepkou „Bilinská kyselka“ cestovaly nejen po celé republice, ale vyvá
žely se i do ciziny, ba, jak se vám obyvatelé Bíliny pochlubí,
až do Cíny. Méně známé je, že v Bílině je krásny renesanční
zámek knížat Lobkoviců, kterým dosud patři místní pivovar
a řada dvorů v okolí, že jsou tam znárodněné uhelné doly
a že Bílina je nyní české okresní město, kde se soustřeďují
organisace a úřady z celého okresu, město, jehož obyvatelé
jako v ostatních krajích pohraničí hraji tak důležňtou roli
v bttdování českého pohraničí a tím i ve splněni dvouletého
plánu.
3ilinský okres je částečně zemědělský, částečně průmyslo
vý. Půda je zřejmě sopečného původu, místy dobrá, místy
horší, ale v zásadě je to úrodný kraj, kde lze pěstovati i zele
ninu a ovoce, třebas úroda je poněkud pozdější než v nej
lepších zelinářských krajích republiky. Na severu však zasa
huje již mostecký hnědouhelný revír a tak město samo má
dvojí ráz — zemědělský se selskými vozy, přijíždějícími ze
zemědělského okolí — a hornický s povrchovými doly s výbor
ným hnědým u^lím a dělnickou čtvrtí na okraji města, obyd
lenou horníky. K rozmanitosti městského rázu přispívají ještě
lázně nedaleko města s krásnou přírodní scenerií, továrnou,
kde se plni kyselka.
Za první republiky měla Bílina asi 11.000 obyvatel, z velké
části Němců. Nyní je to české město asi se 7.000 obyvateli a
jeden z prvních vlastníků hradu Bíliny, český zeman Kojata
syn Všeborův, by jistě byl spokojen. V Kosmově kronice se
totiž dočteme, že při sporu o obsazení biskupství pražského,
o které se ucházel jednak bratr českého knížete Vratislava,
Jaromír, jednak probošt litoměřický, Sas, jménem Lanc, tenío
český zeman prohlásil doslovně Vratislavovi: „Což neviděVs,
že bratr tvůj, syn knížecí, se odstrkuje a příchozí i cizozemec,
na stolici se povyšuje? Myslíš-li, že by nás cizozemec více
miloval a lépe této zemi přál než domácí? Tedy chceme raději,
ano raději, aby psi ocas nebo oslí lejno postaveno bylo na
svátou stolici, než Lanc tento. Bratr tvůj blahoslavené pa
měti, Spytihněv, něčemu rozuměl, jenž jedním dnem všecky
Němce z této země vypudil“.
Píše se rok 1947. Je únor, druhý měsíc dvouletky. Politické
poměry v městě jsou celkem uspořádané, odsun Němců, až na
malé výjimky, proveden, občanská správa funmije, porevoluč
ní Divoký západ byl alespoň částečně likvidován, bílinské doly
splňují dvouletý plán, rovněž z vesnic bílinského okresu bylo
několik vyznamenáno za vzornou dodávku. Celkový dojein
z města je příznivý. Kromě problémů hospodářských jsou tu
problémy, jež je třeba vyřešit v celém pohraničí, totiž rozpor
mezi starousedlíky a přistěhovalci a problém smíšených man
želství, kterých je zde velmi mnoho.
Mluvíte-li však s obyvateli Bíliny a vzpomenete-li dob ne
dávno minulých, žádný z nich neopomine se vám s hořkosti
a pocitem nenaplněné spravedlnosti zmínit o období bílinské
historie, které je zde lidmi bez rozdílu politického přesvěd
čení nazýváno „Markovou vládou hrůzy“. Vláda hrůzy? A již
po osvobození? Marek? Tyto otázky napadnou vás ihned při
vyslovení tohoto termínu. A každý bílinský občan vám podá
stručné, ale otřásající vysvětlení.
Po porážce Němců převzal správu města Bíliny národní
výbor, kterému se podařilo urovnat rozhárané poměry a za
vést v městě klid a pořádek.
V červenci však přijela do města vojenská posádka a s ní
< t. zv. Oblastní bezpečnostní zpravodajství — OBZ. V počtu
asi sedmi, v čele s velitelem poručíkem Markem a Toporcevem usadili se v budově bývalého gestapa v Prokopské, nyní
Klofáčově ulici č. 7 a zahájili činnost. Od té doby až do konce
srpna nastal v Bílině stav zvýšeného nebezpečí. OBZ pod zá
minkou dozoru nad Němci a zneškodňování živlů republice
nepřátelských terorizovali celé město; nedbali obecních ani
okresních funkcionářů, zatýkali a odváděli lidi i z vazby
okresntno soudu bez udání příčiny, dělali prohlídky, zabavo
vali velké množství věci, které pak byly na vozech odváženy
do Prahy. Celá řada svědků (opět bez rozdílu politické přísluš
nosti) dosvědčuje pak na základě přímých i nepřímých zku
šeností neuvěřitelné poměry v této budově. Při nočních vý
sleších, prováděných opilými příslušníky OBZ, bylo slyšet ná
řek, volání o pomoc, střílení, řev příslušníků OBZ. Každou
noc byly z tohoto domu dopravovány mrtvoly na kárách či
ručních vozících. Odhad zabitých, počítaje v to i zastřelené,
bohužel, není přesný. Svědkové nemají přehled o skutečné
výkonnosti OBZ, shodují se však na tom, že počet mrtvol jisté
přesahoval číslici 120. O soudu nelze mluvit, i personálie byly
zjištovány jen zběžně, identifikace takřka nemožná. Důležité
je, že se to dělo nikoli v době revoluční, ale v poměrech před
příchodem OBZ celkem uspořádaných. Dozor nad Němkami
prováděli OBZ tak, že uzavírali ulice, vyhnali Němce z domů,
vybrali z nich děvčata, která se jim líbila a pak je na stanici
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O. B. Zorník
podle výrazu jednoho z bílinských Cechů „na běžícím páse"
znásilňovali. Svědectví dále mluví o zakrvavených zdech po
kojů v Prokopské ulici, kde se konaly výslechy, o věšení na
háky, biti býkovci, svlékáni do naha a ubíjení. Z četných pří
padů spáchaného bezpráví uvádíme několik nejtypičtějších a
nejprokazatelnéjšich.
Pani Emilie Safrová, rolnice, 45 let, Češka, dvacet pět let
žijící v Radovesicich u Bíliny.
11. srpna 1945 přišel p. F. Kopřiva z Radovesic a žádal na
pí Safrové, aby mu vydala sekací stroj, řádně jí zapůjčený
národním výborem v Radovesicich. Safrová jej odbyla s po
ukazem, aby se obrátil na národní výbor. Kopřiva odešel
s vyhrůžkami, nadávkami a prohlášeními, „že jí to ukáže,
protože jako komunista má všechny vesnice v okolí pod svou
mocí“. Za dva dny potom objevili se ve stodole Safrové dva
členové OBZ a na její dotaz, co si přejí, odvětili, že si jdou
pro ukradenou sekačku. Zajímali se rovněž o osobní auto
syna pí Safrové, V. Safra, (vojína zahraniční armády) které
mu bylo národním výborem s řádnými doklady přiděleno.
Clen OBZ Chramosta ohrožoval pí Safrovou automatem, a
když přinesla doklady o přidělení auta (potvrzení národního
výboru a vojenského velitelství), strčil je bez prohlédnutí
do kapsy. Pak na vyzvání paní Safrové šli na MNV. V polo
vině cesty potkali členy MNV a s nimi velitele GBZ, poru
číka Marka. Následuje rozhovor. Marek: „Co je s tou
sviní?“ 1. vojín: „Prala se se mnou o automat.“ S afr o v á : „To není pravda.“ Marek: (facka pí Safrové beze slov).
Pak byla odvedena na četnickou stanici, tam postavena tvá
ří ke zdi a uhozena Markem pěstí do týla, za nadávání němec
kých sviní a poznámek, že takových mu chcíplo v táboře pod
rukou nejméně sto. Protesty členů MNV byly zamítnuty a
vyhrožováno jim Markem, že to s nimi zle dopadne, budou-li
se do toho plést.
Safrová naložena jen v košili a lehkém plášti na auto a
dopravena do budovy OBZ v Bílině. Tam byly sepsány její
personálie a <pak odvezena do sklepa, kde pak zůstala je
denáct dnů. Kamenná podlaha, jeden kbelík pro potřebui
dvaceti lidí, jinak nic. Strava: ráno černá káva, kousek chle
ba, v poledne trochu polévky, večer káva, kousek chleba.
Druhou noc přišel člen OBZ a odvedl jednoho z vězněných
mužů k výslechu. Vykopl jej nahoru po schodech a po chvíli
bylo slyšet se shora křik, sténání a padání židlí. To trvalo
% hodiny. Pak přivlékli tohoto člověka spoutaného na ru
kou i nohou znovu do sklepa a zavřeli ho do malého uzavře
ného sklípku.. Asi od 11. do 5. hodiny ránní křičel česky o po
moc, potom utichl. Večer pak byla ze sklípku vynesena
mrtvola. Další den byla paní Safrová obviněna, že se domlou
vá s jinou vězněnou (které se skutečně na dvorku ptala, proč
je tady), zfackována a hozena do sklípku, kde předtím ze
mřel neznámý muž. Clen OBZ, nazývaný Arpád, přitom pro
hlásil: „Ty svině, ty se už odtud stejně nedostaneš.“ Celý
den a celou noc zůstala ve sklípku, v zápachu od mrtvol
a krve. Devátý den byla konečně předvedena k výslechu do
prvního poschodí. Členové OBZ seděli u stolu, na stole býkovce, důtky a revolvery. Výslech:
Poručík Marek: „Proč tu jste?“
Safrová: „Nevím, prý k vůli sekačce a autu".
Marek: „Kde máte papíry na auto?“
Vojín OBZ: „Papíry jsem vám dal“.
Marek: „Aha, podepsané tím pacholkem, (tím je myšlen
zástupce velitele posádky, pplk. Starý), proto tu nejste.“
Safrová: „Jiného nic nevím.“
Marek: „Povím vám to, šla jste za okupace opilá z Kostomlat a nadávala na dr. Beneše a Masaryka. Přiznáváte se?“
Safrová: „To není pravda, chci svědky a lidový soud.“
Marek: „Svědky nepotřebujeme, budeme s vámi hotovi
sami (k vojákovi):
„Kde máš svědky?“
Voják vytáhne ušmudlaný papír se čtyřmi jmény, a to: Fr.
Kopřiva, R. Nováček, J. Post a B. Kolářík. Tři první jsou
noví přistěhovalci, kteří nemohli svědčit o událostech z oku
pace a svědecké výpovědi všech čtyř při výslechu na okres
ním soudě naprosto neobstály.
Safrová: „Tři roky jsem nebyla v biografu a opilá jsem
nebyla ještě nikdy“.
Marek: „Tak, ty to nepřiznáváš“ (vstane a uhodí Safrovou
pěstí do nosu, až ji přerazí chrupavku).
Pák byla odvedena znovu do sklepa s krvácejícími ranami
a v špatném zdravotním stavu. Jedenáctý den byla konečné
předána okresnímu soudu a tam po výslechu ihned propuš
těna. Za dva dny po propuštění přijeli k paní Safrové členo
vé od OBZ znovu a prohlásili: „Dovíme-li se, že jste něco
řekla o tom, co s vámi bylo, přijdeme si pro vás znovu a pak
po vás ani pes neštěkne.“
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18. listopadu r. 1945 podala paní Safrová stížnost na četnické stanici v Radovesicích, ale do dneška nedostala žádné
vyrozumění o vyšetření svého případu.
Pani Eleonora Dupáková z Mirošovic u Bíliny, 53 let:
V červenci přijeli k ní do Mirošovic členové OBZ a po pro
hlídce bytu, nadávání, kopání a vyrážení zubů odvezli jejího
muže, šafáře Mirošovického statku, původem Ukrajince, do
Bíliny, bez udání viny či důvodů k výslechu, prý na oznáme
ní jednoho občana téže obce, že Dupák zacházel špatně s pra
cujícími a podporoval Vlasovce. Ostatní lidé z obce tuto vý
pověď nepotvrdili. Při prohlídce ukradli členové OBZ dám
skou kabelku a podrážky. Za dva dny nato odebrala se pani
Dupáková do Bíliny, aby se dozvěděla cokoli o osudu svého
muže. Byla na vojenské správě, kde jí bylo řečeno, že o za
tčení nevědí. Ve vazbě okresního soudu Dupák také nebyl.
Na policii jí řekli, že s tím nemají co dělat. Tak hledala mu
že několik dní, ale byla posílána od Petra k Pavlovi, jen pro
to, že OBZ se každý bál a nechtěl s ní nic mít. Po několika
dnech se dozvěděla, že její muž je ve vazbě OBZ v Prokop
ské ulial. Mezitím intervenoval za Dupáka u OBZ okresní]
tajemník KSC a jeden z příslušníků OBZ mu doslovně odpo
věděl: „Dupák? Pepíku, já bych ti ho rád dal, ale von už je
studenej.“ Po marném hledání i na stanici OBZ v Postoloprtech, v internačním táboře a u OBZ v Zatci, vzdala se
pí Dupáková svého úsilí. Předtím měla ještě rozhovor s de
sátníkem OBZ, Gazdou, který jí řekl, že její muž je z Bíliny
pryč, a nechce-li ona být tam, kde je on, at mlčí.
Dodnes nedostala pí Dupáková nejmenši zprávu o osudu
svého muže a nedostává ani jeho pensi. Dupák se ztratil
beze stopy.
Kromě členů OBZ, kteří, bohudík, v srpnu r. 1945 zase ode

šli, existuje na okresu četnický štábni strážmistr Reichl,
který rovněž dokazatelně chodil od domu k domu, vyhrožo
val, fackoval, zabavoval věd a zabavené věcí opět prodával.
Pro tuto činnost byl již vyšetřován zemským velitelstvím
SNB, ale ačkoli podezření ze zneužívání úřední povinnosti
byla závažná, dosud působí v Zelenících, Braňanech, Liběšicích a jinde.
Uvádíme jména členů OBZ, pokud jsou známa: Marek,
Toporcev, Hradec, Holý, Gazda, Kahoun, „Arpád“, „Svatík“.
Vydávali se za komunisty a byli i ve spojení s místním
sekretariátem KSC.
Všechny údaje v tomto článku je možno přešetřit výsle
chem svědků, kteří bez rozdílu politické příslušnosti jsou
ochotni stejně vypovídat kdekoliv a před kýmkoliv.
Závěrem k tomuto článku je třeba říci jedno: nejde nám
o rozviřování afér s úmyslem jen a jen zdiskreditovat bez
pečnostní sbory, o jejichž předimensovaností (v samotné Bí
lině je při stavu 7.000 obyv. třikrát tolik policejních orgánů
než dříve při stavu 11.000 obyvatel), bylo již mnohé řečeno.
Ale na druhé straně je bezpodmínečně nutno podpořit v li
dech podt právního statni a spravedlnosti, které musí být
dán průchod, at již jde o kohokoliv, kdo se proti ní provinil.
Charakteristické a škodlivé na celém případě je hlavně to,
že, ačkoliv již uplynulo mnoho měsíců od doby řádění OBZ
v Bílině, bílinští občané dosud mamě čekají na oznámení,
že vinníci byli potrestáni či alespoň vyšetřováni. Na své stíž
nosti dosud nedostali odpověď. Pokud snad vyšetřováni bylo
skutečně zavedeno, je třeba je publikovat, aby každý věděl,
že v tomto státě se každý občan, je-li v právu, práva dovo
lá. A to jest hlavní smysl této zprávy o ostré bílinské
kyselce.

Rozprava o socialismu pokračuje
Na článek otištěný pod titulem »Co je to socialismus« v 5.
čísle »Obzorů« reagoval P. Adolf Kajpr S. J. v časopisu »Ka
tolík« z 9. II. 1947. Článek v »Katolíku« nazvaný »Ještě o so
ciální otázce«. obsahuje dvě zásadní nesprávnosti. První se
týká problému odpruletarisování a hmotného zajištění za
městnanců a druhá spočívá v tvrzení, jako by socialismus,
zbavený svého »praktického atheismu« znamenal kladný pří
nos k sociální reformě. Je už osudem chvatně psaných novi
nářských článků, že příliš zaneprázdněný a nepříliš informo
vaný autor snadno vezme za prokázanou nějakou stařičkou
frázi, jakou slýchal od dětských let a nad jejíž správností se
nikdy kriticky nezamyslil. Toho druhu je i názor, z něhož
vychází P. Kajpr, že totiž soustředění výrobního kapitálu čili
»organisace práce ve velkém« je nutným důsledkem technic
kého a hospodářského vývoje. Tato poučka byla původně vy
myšlena obhájci kapitalismu, aby odůvodnila neúměrné sou
středění kapitálu a monopolisaci výroby. Později byla pře
vzata socialisty k odůvodnění nutnosti kolektivisace výrob
ních prostředků a konečně i některými katolickými publi
cisty, kteří žijí v domnění, že četli a pochopili »Qudragesimo
auno«. Těmto publicistům, žijícím v zajeti socialistických po
lopravd, je záhodno připomenout, na co již upozornil H. Belloc ve svém »Otrockém státě«, že se totiž v tomto případě
jedná o historický omyl či podvod, neboť příčinou kapitalis
tického monopolismu a všech stínů moderní industrialisace
nebyla technika a požadavky výroby, ale okolnost, že tech
nický pokrok zastihl společnost již kapitalistickou, v níž už
nerovnoměrné rozdělení vlastnictví bylo uskutečněno, zejmé
na následkem konfiskace církevního majetku (především
v Anglii), který přešel do rukou poměrně malého počtu ro
din. Kdyby byl technický pokrok přišel v době rovnoměrněj
šího rozdělení vlastnictví a v době rozkvětu cechovní organi
sace výroby, bylo by snadno najiti vhodné formy kooperace
samostatných výrobců, které by umožnily jak technický po
krok, tak i zachování velkého počtu samostatných existencí.
Důsledky počáteční koncentrace kapitálu byly po dlouhá de
setiletí, ba staletí, ještě zhoršovány cílevědomou státní hospo
dářskou politikou, která jednostranně podporovala monopoli
saci výroby a technikou, postavenou výlučně do služeb velko
výroby. Tohoto neutěšeného stavu jsou si vědomi i v nejkapi
talističtějších zemích, a snaží se mu čelit vhodnými prostřed
ky. V USA existuje na přiklad celá řada úspěšných protimo
nopolních zákonů a v Anglii se zejména po poslední válce
usiluje o decentralisaci průmyslu. Totéž platí o otázce neza
městnanosti, která je zejména v USA velmi pečlivě studo
vána a hledají se účinné prostředky k jejímu potlačení. Všem
informovaným je ovšem jasno, že úspěšné řešení hospodář
ských křísí nedá se provádět v rámci jednoho národního hos
podářství, ale v rámci hospodářství světového. Rušivým mo
mentem ve světovém hospodářství jscu však právě ony státy
a režimy, kdy splývá moc hospodářská s politickou, a kde ro
zumné požadavky hospodářství národního a světového jsou
podřizovány zvráceným požadavkům imperialistické politiky.
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Dr Miloslav Skácel

Toto všechno ovšem P. Kajpr neví a je proto jeho jedno
stranné poukazování na nezaměstnanost »v kapitalistických«
zemích neodpovědné.
Otázka decentralisace průmyslu souvisí úzce s otázkou pro
letariátu, neboť emancipace moderních otroků výroby před
pokládá v prvé řadě decentralisaci podnikáni, která jednak
podporuje lidštější vztah mezi podnikatelem a zaměstnancem
a jednak umožňuje (vzhledem k místní decentralisaci podni
ků) zaměstnancům nabývání a užívání majetku, který je činí
odolnějšími proti krisím a dočasné nezaměstnanosti. Nepopírám, že drobné vlastnictví nemůže samo člověka dokonale
zajistit, ale může zvýšit značně jeho existenční jistotu. Te
prve na třetím místě co do důležitosti přichází v úvahu so
ciální pojištění. Klade-li se naopak hlavní důraz na právní
zajištění pracujících ve smyslu socialistickém nebo i ve
smyslu t. zv. Beveridgeova plánu, při čemž se ponechá stra
nou decentralisace průmyslu a podpora drobného vlastnictví
námezdně pracujících, bude to míti ten naprosto jistý vý
sledek, že za pouhé zajištěné existenční minimum bude stále
větší počet lidí ztrácet samostatnou existenci, svobodu volby
povolání a zaměstnání, možnost zlepšení hmotného postavení
a konec konců i svobodu politickou. Taková sociální politika
je tedy v pravém slova smyslu cestou do otroctví, jak vý
stižně dovodil H. Belloc a nověji F. A. Hayek.
Nutnost »organisace práce ve velkém« není nikterak ne
sporná, jak se domnívá P. Kajpr, odchylně od velkých kato
lických sociálních myslitelů i současných vedoucích národo
hospodářů. Zdravá hospodářská politika, shrnutá v hesle de
centralisace a emancipace proletariátu, je diametrálně odlišná
od demagogických socialistických progTamň a vychází ze
zdravého principu, který je obsažen i v papežských sociálních
encyklikách, že totiž nemá býti zásadně odnímáno spontánní
činnosti jednotlivců a nižšich svazků to, co mohou jednotlivci
a nižší společenské jednotky opatřovat! dobře vlastními sila
mi. To je onen v pravdě liberální princip subsidiarity křes
ťanské sociální nauky.
Hrozba nezaměstnanosti je zajisté stinnou stránkou dnešní
společnosti, tento stín však byl nahrazen v socialistické spo
lečnosti stínem rovněž temně pochmurným. Nezaměstnanost
je akutním projevem hospodářské krise. Socialistické hospo
dářství neodstraní krise, neboť pravé příčiny hospodářských
krisí jsou společné soustavě kapitalistické i kolektivistické.
Socialismus omezí se na násilné potlačení vnějších příznaků,
tím však krisl rozšíří na celé národní hospodářství, což se pro
jeví okamžitě nápadným a trvalým poklesem obecné životní
úrovně. Nezaměstnanost v kapitalistické společnosti je straš
livé zlo. Nicméně nemohu upřímně přát žádnému nezaměst
nanému, aby kapitalistická společnost, která ho bije důtka
mi, změnila se ve společnost socialistickou, která by bila
všechny své členy pruty železnými.
Uznávám s autorem článku »Ještě o sociální otázce«, že
hlavním bludem socialismu je jeho atheismus, třebas jde pře-
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deväfm o atheismus theoretlcký, nikoliv jen praktický, Jak
píše P. Kajpr. Domnívám se však, že ani odstranění tohoto
praktického i theoretického atheismu nemůže bytí důvodem
k přijetí ostatních socialistických reforem. Skutečná víra
v Eoha a její důsledné promítnutí do života mravního a so
ciálního znamená ovšem konec každého socialismu, neboť
člověk, který má opravdovou víru v Boha, má v důsledku
toho také správné pojetí o lidské důstojnosti a o poměru jed
notlivce ke společnosti. Nemůže tedy nastoupitl socialistickou
cestu sociální reformy směrem nejmenšího odporu, ale bude
usilovati o to, aby bylo účinně uznáno právo k a žd é h o
člověka na vlastnictví. Zdůrazňuji-li svobodu a vlastnictví
proti socialismu, nečiním tak jen z důvodů estetických, nebo

dokonce z obdivu pro »splendld Isolatlon«, ale Jedině z toho
důvodu, že považuji přiměřeně rozdělené vlastnictví za jedi
nou hospodářskou záruku normálního lidského života. Spo
lečnost, v níž udává tón po stránce hospodářské velká většlna samostatných podnikatelů, ať už sedláků nebo jiných
drobných a středních podnikatelů, pokládám za nejpříznivější
atmosféru křesťanského života. Takovou společnost vytvá
řelo křesťanství z otrocké společnosti starověké, dokud nebyl
tento vývoj násilně přerušen reformací a jejími hospodář
skými důsledky. Stavím se rozhodně proti monopolnímu ka
pitalismu, ať už soukromému nebo státnímu, poněvadž je t®
tendence v pravdě reakční, která se snaží uvésti svět do stAvu, z něhož byl vysvobozen křesťanstvím.

Revoluce, střádalové a akcionáři
Když se v květnu roku 1945 dělala u nás národní revoluce,
bylo všude v tisku, na schůzích a jinde zdůrazňováno, že jejím
cílem je obnova a posílení zásad sociální spravedlnosti. S tím
museli tehdy souhlasit všichni pokrokoví Čechoslováci. Praxe
však byla úplně jiná. Revoluce, která měla míti charakter
národní, stala se revolucí třídní a také se v ní do značné
míry uplatnily i třídní nenávist, osobní msta a jiné nepěkné
vlastnosti. V Košicích byl vypracován program, podle nějž
mělo býti postupováno v životě nové republiky. V tomto pro
gramu bylo mimo jiné také usneseno znárodniti těžký a t. zv.
klíčový průmysl. Byly tím míněny hlavně železárny, huti a
snad 1 velké kovodělné podniky s několika tisíci zaměstnanci.
V znárodňování, jak to také doporučoval pan president re
publiky dr. Beneš, mělo se postupovati etapově a podle toho,
jak se toto znárodnění osvědčí.
Dnes, téměř po dvou letech mírových, není však ještě ko
nec znárodňování a neustále čteme v »Úředním listě«, které
podniky přijímá do své správy buď ministerstvo průmyslu
nebo ministerstvo výživy. Jsou hledáni také stále noví kola
boranti, aby zde byl titul pro vyvlastnění jejich podniků,
kterých by se rádi zmocnili za pomoci ÚRO jejich zaměst
nanci. Přes všechno vyvrácení oficiální není tedy u nás
ještě konec znárodňování. To ovšem má svůj psychologický
reflex na ony soukromé podnikatele, jichž podniky dosud
znárodněny nebyly a v praxi se to jeví tak, že žádný střední
ani menší podnik nemá snahu, aby svůj podnik zvětšil anebo
jinak zvelebil a provozuje jej pouze v takových mezích, aby
toto podnikání poskytlo nejnutnější živobytí a aby neměl
přitom zbytečné starosti.
Veškeré :wše podnikání střední a malé je více méně ohro
ženo touto právní nejistotou, jejíž důsledky se ukáží teprve
v příštích letech, až vůbec zjistíme, že žádných soukromých
podnikatelů vlastně nemáme anebo míti nechceme, jak to
ostatně napolovic naznačil pan poslanec Zápotocký. O to,
abychom soukromých podniků měli co nejméně, o to se po
starají 1 naše berní úřady, které právě zasílají všem živnost
níkům neúměrné daňové předpisy, čímž se jim jaksi nepřímo
naznačuje, že vlastně musí býti rentabilní za každou cenu,
což u podniků znárodněných ovšem býti nemusí.
To je tedy jedna všeobecná stránka znárodnění, pokud jde
o podnikatele samotné anebo o dřívější majitele znárodněných
podniků, kteří doposud nedostali žádné odškodnění a jimž
je poskytována po většině jenom možnost, aby si ze svých
vázaných vkladů mohli vybratí 1500 Kčs měsíčně. Je dnes
velká část majitelů znárodněných podniků, kteří žijí v bídě
a na nichž se místo zásady spravedlnosti vybíjí nenávist
třídní, aniž by byli kolaboranty anebo zrádci svého národa.
Jejich jediným zločinem v životě bylo, že měli nějaký větší
majetek, za celé generace nastřádaný a že společensky pat
řili do t. zv. lepší třídy, které se odiósně říká »buržoasie«.
Z našeho hospodářství bylo touto násilnou znárodňovací akcí
vyřazeno tisíce zdatných podnikatelů, odsouzených dnes k ne
činnosti anebo k práci, kde není třeba vynikajících osobních
vlastností ani podnikatelských zkušeností.
Vedle některých podnikatelů soukromých a vedoucích osob,
které byly z podniků vyhnány z důvodů asociálnosti, je tu
ještě jedna kategorie občanů, kteří byli znárodněním posti
ženi, a to jsou drobní akcionáři. Po celých dvacet let první
republiky a ještě za bývalého Rakouska se u nás všem
českým lidem připomínalo, aby si neukládali peníze jenom
na knížku, ale aby si za část svých úspor kupovali také
akcie domácích podniků průmyslových, že tím vlastně pod
poří akci, směřující k emancipaci našeho hospodářství od ci
zího, vlastně německého kapitálu. Národní banka českosloven
ská za tím účelem poskytovala i soukromníkům devisy, aby
si akcie českých podniků průmyslových a jiných mohli za
koupit! v cizině.
V roce 1945, když se provádělo znárodnění, stali se všichni
tito lidé z bývalých akcionářů šmahem reakcionáři, bylo jim
spíláno v radikálním tisku jako příživníkům, spekulantům
a některá avantgardní divadla dostávala dokonce důvěrné
pokyny od jistých stran, aby slovo akcionář bylo u nás

124

Antonín Pimper

hodně zdiskreditováno i na jevištích. Akcionář musil pak své
akcie složit do vázané úschovy a byla jim slíbena za ně ná
hrada, která ovšem při nynějším pasivním hospodaření zná
rodněných podniků se stává velmi problematickou. Majetkové
dávky však majitelé těchto akcií museli zaplatiti v ceně ná
kupní, která byla -zpravidla několikanásobně vyšší nežli je
jejich nominále.
V Anglii socialistická dělnická strana také znárodňovala
a doposud znárodňuje, ovšem za podmínek pro akcionáře
mnohem příznivějších, nežli je tomu u nás, tak, že akcionáři
dostávají tam za své akcie kursovou hodnotu a výnos z nich
je jim zaručován na několik let. U nás jsme však udělali mezi
drobným akcionářem a vkladatelem na knížku anebo běžném
úctě tlustou čáru, stejně tak jako mezi majitelem veřejných
půjček,, a aby se to nějak odůvodnilo, šlo se na to s třídní
nenávistí a demagogií. Hlavně se však přitom zapomnělo na
to, že drobní akcionáři jsou vlastně také střádalové, jak na
to správně vládu upozornilo Čs. sdružení střádalů zvláštním
memorandem, a že to nejsou žádní milionáři ani spekulanti,
nýbrž drobní rentiéřl, kteří si akcie dobrých domácích podniků
průmyslových kupovali jako reservu buď na stáří anebo jako
drobní a střední podnikatelé na rozšíření a provoz svých živ
ností.
Z celého tohoto dosavadního postupu vůči akcionářům jasně
vyplývá, že tu nejde o uplatnění zásady občanské spravedl
nosti, nýbrž o vyvlastnění majetku akcionářů suchou cestou,
hlavně majetkovou dávkou, neboť četné berní úřady nechtějí
dnes uznáváti akcionářům, že tento majetek měli už před
válkou a poukazují přitom na to, že se jim spisy z před
válečných let, kde tento majetek byl přiznáván, jednoduše
ztratily. Nejsou to však jenom akcionáři, kteří byli znárod
něním a majetkovými dávkami citelně postiženi, nýbrž jsou
tu i případy jiné, jako na příklad podílníci plzeňského pivo
varu, jimž byla odňata všechna t. zv. pravovárečná práva.
I tam byl velký počet drobných podílníků, kteří měli jenom
zlomek těchto práv, jako na příklad 1/96, 9/32, 5/56, 13/480
atd. a kteří dnes žijí v úplné bídě a dostávají jako zálohu n*
tyto podíly 250 až 1000 Kčs měsíčně.
Krátký článek v týdeníku bohužel nestačí na to, aby 8·
mohlo podrobněji upozorniti na některé přímo křiklavé roz
díly a sociální nespravedlnosti vůči drobným akcionářům, d·
facto střádalům, a jak se to vše chce přikrývati demagogický
mi hesly o kapitalistech, o líné parasitní buržoasii a pod.
Jestliže si tedy naše národní revoluce vyvolila správné heslo,
docíliti pokud možno nejvěfší sociální spravedlnosti, tedy ani
zde nemá býti vůči němu hřešeno a tato sociální spravedl
nost má býti prováděna důsledně, bez jakékoli třídní, stra
nické anebo jiné zaujatosti. Neměli bychom také zapomínatl
na to, že všechny podobné chyby se nám v budoucnu také
vymstí, neboť nakonec nemůže býti ideálem žádného národa,
aby se skládal ze žebráků a jde tu také o to, jak zvednout
opět u nás morálku střádalů a obnoviti spoření nejširších
vrstev, a proto i zde je nutno respektovat! jak zásady práv
ního řádu, tak i sociální spravedlnosti.

Z dopisů redakci
O svobodě
Vážená redakce, v časopisu »Katolík« z 9. února se roze
psal P. Kajpr v článku »Ještě o sociální otázce« o nespráv
ném chápání svobody, a to takovým způsobem, jako bych v·
svém článku »Co je to socialismus« v »Obzorech« zastával
podobné názory. Souhlasím plně s pisatelem pokud odmítá
rousseauovské pojetí člověka a svobody, což je pro mě tím
snazší, že jsem nikdy a nikde nic takového nehájil. V jiných
publikacích jsem naopak odsoudil nepravý Individualismus a
kapitalismus stejně a domnívám se, mnohem přesvědčivěji,
než činí autor polemiky v »Katolíku«. Je základním požadav
kem zpravodajské poctivosti, aby nebylo protivníku vytýkáno^
co netvrdil nebo co se nedá z jeho tvrzení logicky vyvozovat.
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Nešířil bych se o této záludnosti, kdybych byl jedinou jej!
obětí. V témže čísle »Katolíka« je však článek »Integrální
katolíci«, který se zřejmá týká posledního čísla »Akordu«. T.
Vodička se tam velmi důrazně zastal básníků Durycha,
Demla, Cepa a Zahi^nička proti nechutným štvanicím mar
xistického tisku. Za této štvanice zachoval »Katolík« opatrné
mlčení, alespoň ohledně tří posledně jmenovaných básníků.
Dalo by se proto čekat, že svou chybu napraví alespoň tím,
že upozorní na článek Vodičkův v »Akordu«. To se skutečně
stalo, ovšem takovým způsobem, za jaký ani napadení básní
ci, ani ostatní, jimž záleží na čistotě našeho kulturního ži
vota, nemohou býti vděčni. T. Vodička použil totiž ve svém
článku výrazu »integrální katolíci«, který má v této sou
vislosti zcela běžný a správný význam. Tohoto výrazu se
chytil opět P. Kajpr a napsal obšírné pojednání o tom, že je
to výraz nevhodný, poněvadž ho kdysi zneužili nějací moder
nisté. Z citované encykliky Benedikta XV. neplyne zavržení
tohoto výrazu, který tam ostatně ani není jmenován, ale to
liko zneužíváni tohoto i jiných přívlastků k označení nějaké
ho odlišného chápání katolicismu. Přitom nepovažoval autor
ani za vhodné uvésti, koho a čeho se výtka dotýká, aby sl
tak mohli čtenáři srovnáním učiniti úsudek sami. Kdo však
sledoval nedávnou polemiku mezi »Katolíkem« a T. Vodičkou
o Husův proces, nemůže se ubránit podezření, že článek
»Integrální katolíci« je pokus oplatit pošramocení, které
utrpěl »Katolík« ve zmíněné rozepři, třebas si v ní s udivující
vážností a samozřejmostí několikrát udělil poslední slovo.
Domnívám se, že takové hledání chyb za každou cenu a vypichování malicherností je postradatelným přepychem v době,
kdy je třeba bojovati proti tolika nebezpečným bludům a po
lopravdám. Rozhodně se tyto způsoby, charakteristické pro
marxistický tisk, nehodí pro časopis, který chce býti »listem
pro kulturu a život z víry«.
Dr M. Skácel, Praha.

Český a slovenský dělník.
Jako dělník s křesťanskými zásadami jsem stálým čtenářem
»OBZORU« a »VÝVOJE«. Sleduji velmi pozorně otázky a mo
rálku dělnickou. Hlavně pak poměr mezi dělníkem českým
a slovenským, který je v mnoha a mnoha případech velmi
napjatý. Bohužel, většinu viny na tom nese dělnictvo české.
Je jim pro smích křesťanská víra slovenských dělníků.
České dělnictvo si samo musí uvědomit, že slovenský dělník
se nikdy neztotožňoval s režimem Tisovým a Hlinkových
gard. Je jistě velká oběť slovenského dělníka, že nechá doma
rodinu a jde pracovat pro český průmysl nebo zemědělství
On dobře ví, že tím prospívá celé republice a také toho
nelituje.
Evžen Heger.
Franeo
,
Vážená redakce, od revoluce odebírám »Obzory« a velmi
se mi vždy líbila jejich neohroženost a jejich úcta k pravdě.
Protože si však sami přejete, aby Vám čtenáři napsali, co
se jim líbí nebo nelíbí, chci Vám říci několik slov k článku
»Španělsko a Velká Britannie« za války«, který byl otištěn
v posledním čísle. Oficiální názor našeho státu na španěl
skou otázku je všem znám a »Obzory« již několikráte tento
názor uvedly, takže nikdo, kdo čte »Obzory«, pořádně o je
jich postoji ke Španělsku nepochybuje.
Poslední článek byl proto, myslím, zbytečný a zdá se, jako
by pramenil z touhy po vyrovnání se ostatním našim růz
ným listům, které do omrzení přetřásají otázku Francova
Španělska, ačkoliv je zřejmé, že naše veřejnost nemá v této
věci vůbec vlivu. Je to právě tak zbytečné jako podpisová
akce, vedená komunisty, která měla projevit nesouhlas s ge
nerálem Francem a jeho režimem. Je jisté, že totalita režimu
generála Franca by našim kruhům nevadila, protože tota
lita je také v Polsku a u nás se pohrdavě mluví o »prohnilé«
demokracii západních vlád.
Jestliže generál Franeo poskytl válečnou pomoc mocnostem
Osy (vyčítá se mu stále, že s ní sympatisoval), pak je to
věcí vítězných mocností a není to věcí naší. Náš stát není
ani sousedem Španělska, ani s ním neobchoduje, ani to není
slovanská země a zájem na změně režimu ve Španělsku mají
jen komunisté, kteří by si přáli nový rok 1931. Našim prů
měrným lidem je zcela jedno, kdo je pánem ve Španělsku
a všechny ty podpisy, proklamace a resoluce vyšly z Iniciativy
několika demagogů, kteří mají zájem na rozšiřování mar
xismu v Evropě.
»Obzory« by neměly napodobit! komunistický tisk a mí
chat se do španělské otázky. V Organlsaci spojených národů
není jen »prohnilá« demokracie, jsou tam i pokrokové státy,
je tam i SSSR a nemá tam malé slovo. Naše psaní, naše kon
statování, že Franeo je lump a vrah, naše manifestace
a naše resoluce nic nespraví. A nemají na to vliv ani »Ob
zory«, jestliže se o tom rozepíší. Plané řeči ať »Obzory« ne
chají »Rudému právu« a »Tvorbě«.
(Asi tento dopis nebude uveřejněn, ale je to také hlas
Udu!)
S pozdravem Rudolf Novotný.
P. S. Dopis proti očekávání pisatele otiskujeme a opakuje
me, že náš zamítavý postoj proti Francovi je nezbytným
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a logickým důsledkem našeho boje proti nacismu a fašismu,
bez jejichž pomoci by se byl Franeo nikdy nedostal v čelo
Španělska.
Redakce.
Rím musí býti souzen.
Předkládám věrný opis stati ze dne 11. února, kterou jsem
odeslal redakci »Dneška« jako závažnou odpověď, jež zní:
>V čísle 42. „D n e š e k” se obšírně rozepisuje pod ná
zvem „Rím musí být souzen a odsouzen“ p. Ru
dolf Bechyně a ostře zahrocuje nový boj proti řím.-katolické
církvi. Myslím, že doba tak vážná, jež by měla shrnout vše
cky složky národa v jednotný celek, je sotva vhodná pro ob
novování starých rozvratných událostí a neposlouží jistě žá
doucímu dobru a pospolité práci ve státě!
„Historické událostí“, jež vyzněly na Staroměstském ná
městí v první republice, věru smutně vyzněly pro celý národ,
a je žalostno, že autor ve své rozhojněné fantasii tuto jako
snad triumfální ohřívá a vyzvedává s tím, že boj není ještě
ukončen ? — — — Nebo snad by mu bylo případně vítáno,
aby se šlo dále a ještě snad majestátní postava světcova
na Václavském náměstí doznala potupy?
Jestliže autor v úvodu článku pohladil nastolení pražského
arcibiskupa a nezamlčel výraz slavnostní aktu, pak myslím,
že by bylo lépe pro něho zamlčet! aspoň trest přiznaného
čtyřnedělního vězeni pro zločin rušení náboženství, neboť
veřejnost sotva uvěří, že by 13 přísežných svědků bylo fa
lešných. ------- — Nebylo by snad lépe, aby osvícený autor,
sledující zašlé snahy hesel „Pryč od Říma“ jako pokročilý
senior na misto propagovaného souzení a odsouzení Ríma
v době tak nejvýše vážné soudil raději své vlastní svědomí ?<
•
<
Tolik odpověď, jež nenalezla místa u redakce »Dneška«,
ani přes urgenci, a to v časopise, vydávaném kulturními organisacerni a pocházející z pera známého starého kulturního
pracovníka. Proto dožaduji se tak, ač nerad, práva v »Ob
zorech«, rovněž knižním týdeníku!
Čtenáři »Dneška« nechť posoudí obektlvně, zda je kritika
odpovědi na zmíněný článek závadná nebo snad osobně insultní.
Josef Dlabal, rolník na odpočinku, Nučice, p. Kostelec n. C. L
•
P. S.: Dodáváme pro zajímavost jen otázku: Bechyňův člá
nek v »Dnešku«, v kterém autor pokládal za nutné ohřívat
»zašlých kulturních bojů hluk«, byl označen jen za první
část úvahy. Druhá ohlášená část nevyšla ani v následujícím
čísle »Dneška«, ani v pozdějších číslech. Proč? Zalekl se
snad Bechyně vzpomínek na svou politiku v emigraci?
Moderní pohádka
Vážená redakce, bylo jednou jedno město a tam byl ve
liký a krásný kosteL Vystavěli si jej koncem minulého sto
letí příslušníci onoho města a od té doby v kostele byly slou
ženy nesčíslné bohoslužby. Tak se dělo po dlouhá desetiletí,
až do doby, kdy okupanti, kteří zjistili, že všichni byli již
deportováni, proměnili kostel ve skladiště nábytku — ná
bytku rozkradeného deportovaným příslušníkům města.
A tak v kostele nebyly již konány žádné bohoslužby a nikdo
se nad tím nepozastavil — nemohl pozastavit!, neboť zlý
okupant těžce trestal každou kritiku svého počínání.
Po těžkých letech přišel konečně den, kdy okupanti byli
vyhnáni. Pak také se vrátila hrstka deportovaných přísluš
níků města, která jakýmsi zázrakem přežila veliké vraždění.
I chtěli tito Bohem vyvolení jednotlivci poděkovat! svému
Bohu za onen zázrak — ale v kostele bylo stále ještě skla
diště nábytku. I požádali příslušníci města starostu, aby dal
znesvěcený kostel vykliditi, aby po letech bolesti, hladu a
umírání opět mohli sloužit! ve svém kostele bohoslužby, ale
starosta kostel vykliditi nedal. I obrátili se příslušníci města
proto na kaplana cizí armády, která město osvobodila od
zlého okupanta o radu a kaplan jim slíbil, že kostel bude
vyklizen. I stal se opět zázrak, neboť město z příkazu cizí
armády část kostela skutečně dalo vyklidit a tak se opět
v kostele mohly konat bohoslužby.
Čas plynul, týden se řadil k týdnu, měsíc k měsíci. Cizí
armáda opět odešla a příslušníci města — přes stálé sliby —
stále ještě čekají na vyklizení celého kostela. Zastání nikde
nenaleznou, neboť je jich málo a nikdo ve světě se nestará
o to, že jejich kostel je i nadále znesvěcován. Neboť ještě
z doby okupace zůstalo v kostele skladiště ústavu pro zkou
mání obsahu vody ve mléce a ač každý zavrhuje vše, co zbylo
po krvelačných okupantech, toto znesvěcování kostela a ome
zování náboženské svobody nikomu nepřekáží.
A tak příslušníci města 1 nadále v osvobozeném městě
musí přihlížeti znesvěcování svého kostela.
I bylo jednou jedno město a tam byl veliký a krásný kos
tel. A z toho kostela si okupanti udělali skladiště a okupanti
bylí vyhnáni, ale skladiště v kostele již zůstalo... A to je
konec této pohádky.
P. S. Jedná se ovšem o židovskou synagogu, bUžšf informace
ochotně každému podají příslušné úřady statutárního města
Plzně.
Z. W.
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K ULTURA VE SVĚTĚ I U NÁS
Dvě knihy o české minulosti
Zájem o českou minulost, nejživější
v době německé okupace, kdy jsme ve
slavných dobách našich dějin hledali
prameny víry a naděje, neutuchl ani ny
ní, kdy v dějinách hledáme opět, zejmé
na pio mládež, výchovu k národní hrdos
ti. Proto nutno uvítati pěkně vypravenou
knihu velkého, (snad až zbytečně vel
kého) formátu, kterou sepsal Miroslav
Drápal a která nese hrdý název »P ověsti lidu československého«
(vydal Jarosláv Podroužek, Praha). Je
to bohaté pásmo příběhů a bájí z české
minulosti, které vypráví autor slovem
prostým a srozumitelným, ve stylu epic
kých skladeb, jaké si vyprávěl český lid
za dlouhých zimních večerů. A nejsou to
jenom ty obvyklé příběhy, jaké znají
mladí i velcí čtenáři z knih jiných. Ne
chybějí tu ovšem ony základní báje o
praotci Čechovi, kněžně Libuši, Horymírovi či Bivojovi, ale zvláště v údobí his
torickém je tu mnoho nových příběhů
o rytířích i prostých lidech, s jakými
jsme se jinde v takovém množství a
soustředění nesetkali. Je to zejména řada
pověstí o původu jednotlivých rytířských
erbů, pak příběhy z leckterých českýeh
i moravských hradů, často se tu ozve
silná struna nacionálni, ba přímo protiněmecká, aby znovu připomněla základ
ní prvek smyslu českých dějin, ale ta
ké o náměty se sociálním podbarvením
tu není nouze. Aby si však kniha za
sloužila plně svůj název, mělo tu býti
více látky z Moravy a také ze Slovenska,
které tu oživuje jenom v pověsti o Ja
nošíkovi. Kniha je bohatě ilustrována
Emilem Kotrbou,
Moravský oblíbený spisovatel historic
kých romány, Čeněk K r a m o 1 i š, kte
rý se nedávno dožil požehnaného věku
84 let, uvádí čtenáře ve svém novém
románu >Dvé královny vdovy«
(vydal R. Promberger, Olomouc) do údo
bí poměrně málo literárně využitého. Ty
dvě královny-vdovy jsou intrikánská
vdova po králi Václavu II., Alžběta Rejčka, a vdova po mladičkém posledním
Přemyslovci Václavu m., Viola Těšín
ská. Román ovšem nesleduje osudy těch
to dvou žen, ale rozvinuje v zajímavých
záběrech pohnutý obraz zmatků, do
nichž upadly české země za. posledních
Přemyslovců, krátké vlády Rudolfa
Habsburského a Jindřicha Korutanského. na nichž se nic podstatně nezměnilo
ani volbou Jana Lucemburského, manže
la Elišky Přemyslovny.
F. J.

A dva užitečné výbory
Vydalo je oba Státní nakladatelství
v Praze, jemuž přísluší vzdát! veřejně
díky za dobrý a prospěšný nápad i za
nízkou cenu obou svazků. Je sice sta
rou a dosud nevyřešenou otázkou, zda
výbory podávají dostatečnou záruku
o správnosti výběru, když čtenář bývá
odkázán na znalosti znalce, jenž výbor
pořídil a zda plní náležitě své hlavní
úkoly: podávati stručný průhled od ur
čitého souboru literárních děl a na dru
hé straně příměti čtenáře k tomu, aby
zatoužil poznat! více, než tento výbor
poskytuje.
O výboru »Severské literatury nové
doby«, který pořídil osvědčený znalec
severských llteratnr Gustav Pallas,
možno již při prvním prolistování prohlásiti, že čestně dostál oběma zmíně
ným úkolům. Již značným přínosem pro
informaci a vzděláni čtenářstva je ob
šírný úvod, který si pořadatel rozdě
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lil do dvou částí, aby pojednal nejdříve
všeobecné, potom však v daných mož
nostech velmi důkladně o jednotlivých
severských literaturách, jejich autorech
i jejich čelných pracích. Přehlednost a
výstižnost tohoto úvodu je sama o sobě
značným přínosem pro poznání litera
tury norské, dánské, islandské, švéd
ské a finské, které všechny mají u nás
dosti nadšených obdivovatelů. Však také,
jak zjišťujeme, valná část nejlepších
děl a skorém všichni význační severští
autoři byli českému čtenářstvu před
staveni v řadě dobře vedených knižnic,
mezi nimiž čelné místo zaujímají pro
slulé Topičovy Bílé knihy. Rozdělení, jak
bylo naznačeno, se projevuje názorně
i v seřazení jednotlivých literárních
ukázek. Z norské literatury, která mezi
nimi, mimochodem, si dobyla čelného
místa, jsou tu zastoupeni především
Bjomson a Ibsen, z dalších pak Undsetová, Duun, Gullvaag a Krokann (ne
spravedlivě byl však pominut Falkberget a Vesaas), z Dánů jsou tu Ander
sen, Jacobsen, Bang, Pontopiddan,
Drohmann, Jensen, Michaelisová, Andersen-Nexo, z islandské literatury oba
její význační představitelé, Gunnarssona
Gudmundsson, švédské písemnictví tu
zastupují vedle Strindberga Rydberg,
Lagerlofová, Levertin, Geijerstam, Heider.stam a Hemmer, zatím co jsou však
nevysvětlitelně vynecháni neméně vý
znamní Siwertz a Moberg, Z Finů pak
Linnankoski a laureát Nobelovy ceny
Sillanpää, známý u nás již z tolika pře
kladů. Většina autorů je představena
ukázkami z rozsáhlejších prací, které
jsou však dovedně voleny, aby skuteč
ně podnítily čtenáře k četbě celého díla,
které ostatně obyčejně bylo již do češ
tiny přeloženo.
Také »Výbor z prózy Karla Čapka«,
jejž pořídil Jan Mukařovský, sluší uví
tati jako knihu, arci užitečnou jen potud,
pokud nejsou ještě jednotlivá díla auto
rova snadno dosažitelná. V úvodě, sice
obšírném, avšak dosti jasném, aby mohl
sloužit! i nejširším čtenářským vrstvám,
rozebírá pořadatel prozaické dílo K.
Čapka, aby osvětlil jeho smysl i jeho
význačné postavení v moderní české li
teratuře. Jednotlivé ukázky seřadil pak
do čtyř oddílů podle druhu prózy. Nej
snadnější úkol měl při výběru v oddílu
povídky, kam mohl zařaditi ucelená
dílka ze všech Čapkových povídkových
sbírek. V oddíle »Romány« zařadil to
liko ukázky ze čtyř jeho románů, ome
ziv se na výňatky nedlouhé, ale charak
teristické. Bohatě je zastoupeno Čap
kovo dílo v oddíle dalším (Essaye a causerie), ale zvláště pak v části poslední,
která obsahuje ukázky jeho cestopis
ných črt, nadto doprovozených autoro
vými kresbami.
F. J.

Román o hrůze mnichovské zrady
Jednou z těch knih, které vyšly nej
dříve za hranicemi v angličtině, aby
upozornily na vysoké kvality moderní
české prózy, je i další román Egona
Hostovského »Sedmkrát v hlavní
úloze«. Z těch tří knih, které autor
přivezl z emigrace, je to práce nejzá
važnější, ale také nejvíce se vymyká
běžným představám o podobě a úkolu
románové skladby. Neboť románový
příběh sám, byť sebe více rafinovaný
a sugestivní, není tím hlavním, čím chce
autor působiti na čtenáře. Jemu tu šlo
o něco podstatně závažnějšího. Pokusil
se s neobyčejným zdarem o vytvoření
dobové dusné atmosféry, jaká naplňo

vala český vzduch v roce osmatřlcátém,
kdy nakonec po mnichovské zradě se
projevilo zoufalství malého národa, jenž
se pocítil ochuzen o všechny krásné
představy věčného míru a šťastného
blahobytu, a ve světě, za jehož součást
se počítal, beznadějně osamocen.
Řekl jsem, že autorův úmysl se nesl
právě tímto směrem. Ale protože auto
rem je Hosťovský, jemuž nikdy nejde
o ty vnější osudy románových postav,
ale o pozorný a pitvající sestup do hlu
bin lidské duše, jež se v osudových
chvílích jednotlivců či národů projevuje
oproštěna od povrchního nánosu kultu
ry a civilisace, je celý způsob románové
skladby značně neobvyklý. Jeví se to
již v tom, jak autor staví na scénu Udí
skutečně živé a vedle nich symboly čl
spíše přízraky, které představují běsy
v lidské duši. Takovou živou osobou je
třeba ten Ondřej, vypravěč celého pří
běhu, jenž byl tak osudově vtažen do
života tajemného spisovatele Kavalského, jenž je takřka zosobněním tajem
ných proudů podvědomí. Kolem tohoto
dobrodruha, který působí přitažlivým
způsobem na všechny ty, v jejichž ži
votě si umínil sehráti hlavní úlohu, sou
střeďuje se podivuhodný svět přízrač
ných vidin a zase života takřka civil
ního, kde realita záběrů dává ovšem
cítiti spodní niternou složku, jež bude
ve vývoji děje rozhodující.
Zkoumáme-li příběh samotný, vidíme,
že není nikterak složitý. A přece je tu
tolik děje, tolik napětí, které se pře
náší sugestivně na čtenáře, jenž se pak
cítí být zcela uprostřed vyvíjejících se
událostí. Ondřej, který žil obyčejným
životem spořádaného archivního úřední
ka, jenž občas literárně-kritickými stu
diemi se vydává na výpravu do nezná
mých světů, dostává se do středu smys
lově bohatého života, jaký se rozviji
kolem Kavalského a jeho pozoruhodné
družiny, skládající se se z jeho ženy,
sestry, francouzského profesora Marce
la, herce Hrubína, doktora Kaliny a
krásné milenky Kavalského, Ireny. To
jsou postavy, jejichž životy jsou usměr
ňovány téměř ďábelskou zvůlí Kaval
ského, pokud se ovšem jeho vlivu v roz
hodující chvíli nevymknou. Ta rozho
dující chvíle je ve dnech mnichovské
zrady, na kterou reagují jednotlivé
osoby zcela rozdílně. Kavalský prchá
za hranice z míst, kde se to schyluje
k rozpoutání nejstrašnějších bésú'V lid
ském nitru, Jeho příkladu následuje
i profesor Marcel, na jehož příběhu
autor tak lapidárním způsobem zpodo
bil nezáviděníhodné postavení lehkomysl
ného francouzského národa, ale také
Ondřej, zatím co Hrubín se dává do
služeb zrady, doktor Kalina prožívá
zoufalý ústup československých vojáků
od hranic a Irena, beznadějně propadlá
vlivu Kavalského, zešílí. Žena Kavalské
ho odchází s dítětem pod srdcem do
rodného kraje, aby čekala na lepší ča
sy, a sestra Kavalského se odhodlává
žiti kdesi na nových hranicích jako
pracovnice podzemního hnutí.
Ještě je nutno s uznáním se zmíniti
o krásně vylíčeném zmatku v pražských
ulicích po vyhlášení kapitulace, v symbolisujících záběrech, z nichž proniká
něžná láska autorova k zemi, která mu
tolik dala a kterou bylo nutno na čas
opustit. Bolestný vztah k ponížené ze
mi, které nebylo možno ihned a přímo
pomoci, projevuje se ostatně na mnoha
místech této knihy, tak jako u mnoha
jiných autorů z emigrace, jež jim dala
ještě pevnější uvědomění přináležitostl
k vlasti. I to je závažnou skutečností
této zvláštní a nevšední knihy.
František Jakubův.
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Film týdne
Mrtvý mezi živými, český film re2. B. Zemana ▼ Mnu Lu
cerna a j, — Guadalcanal, amer. film rež. L. Seilera v kinu
Praha. — Soud národů, sov. film rež. R. Karmena v kinu
Hvězda. — Nehynoucí sláva, angL film rež. C. Reeda a G.
Kanina v kinu Pasáž. — Yankee v Londýně, angl. film řež.
H. Wilcoxe v kinu Máj.
Trochu náhlá a neočekávaná premiéra nového českého fil
mu »Mrtvý mezi živými« přinesla pohled na výsledek práce
mladého režiséra Bořivoje Zemana, o němž »Obzory« při pre
miéře jeho krátkého filmu »Malá historie« napsaly, že je
zřejmě oprávněn k práci na dlouhém filmu. Zemanem vstu
puje do historie českého filmu nové jméno, které — jak jeho
první práce ukazuje — bude znamenat dobrý standard. Jeho
příchod k režii je předznamenán tvrdým bojem s naším re
žijním cechem, institucí, která je opravdu českou specialitou.
Bohužel, netýká se jenom režie. I všechna ostatní povolání
u filmu mají své zájmové skupiny a rozhodují, zda ten či
onen jedinec má či nemá být připuštěn k práci. Jak toto roz
hodování vypadá, dovedeme si představit, uvážíme-li, že úče
lem a smyslem těchto cechů je především odstranění kon
kurence. V žádné světové produkci neexistuje povolání asi
stenta režie jako povolání trvalé a životní. Má být p^uze pře
stupnou stanicí k vlastní režii nebo — v případě, že se do
tyčný neosvědčí — má být přeřaděn k práci jiného druhu.
Tato specialita je tedy vyhrazena českému filmu. V jeho zá
jmu bude, aby nedostatky, které se v tomto směru ukazují,
byly odstraněny. Film »Mrtvý mezi živými«, jehož scénář
byl napsán podle románu norského spisovatele Christiansena,
má několik kladných stránek, na něž je třeba upozornit. Pře
devším obsah sám. Při přepadení pošty na menším městě je
jeden úředník zabit, druhý lehce zraněn a třetí, jménem Valta, který měl čas na rozmyšlení, vydá, donucen revolverem,
pokladnu bez boje. Valta je pak podezříván ze spoluúčasti
a nakonec pokládán za zbabělce. Jeho lehce zraněný kolega
se naopak vydává za hrdinu, a to jenom díky tomu, že ho
jeden z lupičů uhodil. Vlastním dějem je pak Valtovo hledání
vnitřního klidu. Dochází k odhalení pachatelů a Valta se může
přesvědčit na vlastní oči o zbabělosti svého bývalého kolegy.
Výsledek vyznívá ve smysl, že hrdinství je vécí vnitřního pře
svědčení a že od něj ke zbabělosti je jen nepatrný krůček. Už
pro tuto myšlenku, třeba v tomto případé poněkud spornou,
by si »Mrtvý mezi živými« zasloužil čestného uznání. Je tře
ba, aby každý náš film byl nadán určitou ideou všeobecné
platnosti, která by nám dokázala, že k nám film mluví a že
nám má co říci. Scénář filmu, vypracovaný B. Zemanem a
E. Klosem, se dělí na scény zdravé skutečnosti a scény slovní
básnivosti, jež je však jen chtěná a strojená. Při vlastní realisaci, soustředěné na vnější účin, tento nedostatek ostře vy
niká. Jako příklad uvádím milostnou scénu mezi Valtou a
Helenou, jejíž výsledný dojem je trapný. Postavy filmu ne
jsou, bohužel, vždy přesně vymodelovány, místy jsou jen na
hozeny a velmi často se stane, že vinou režie unikne diváko
vi smysl slov, vkládaný do úst herce scénářem. Chyby nalez
neme i ve spojováni jednotlivých scén, které často bud’ ne
dozní nebo jsou zase přetaženy. To se týká i samotných zá
běrů. Zcela samoúčelné je opakování scény Klečkovy smrti
mihotným obrazem, jehož smysl mi není jasný. Jsou i scény
režijně špatné (odchod Popova na policii ve společnosti sil
vestrovských rozjařenců). Celkově chybí celé první třetině
švih a tempo, které se později značně zlepšují. Špatná je
zvuková stránka a nevynikající je stránka hudební. Proti
těmto záporným stránkám nutno postavit kladné. Měl jsem
opravdu radost ze staveb arch. Škvora. Ty tam jsou proslulé
přepychové interiéry českého filmu. Místo nich tu máme
prostou poštu, kancelář ve vlaku, tak jak je známe z denní
zkušenosti, fotografované výstižně a se smyslem pro zabar
vení P. Rovným a P. Hrdličkou. Kladem je i výkon K. Hogra
jako Valty, stejně jako nováčka Z. Procházkové, která za
hrála Helenu a jež je jak svým vystoupením, tak zjevem vel
kým příslibem. Jiná nová tvář, E. Dubský, si bude muset na
film ještě trochu zvykat, hlavně mluvou. Z dalších herců
jmenuji S. Neumanna a Z. Baldovou, kteří vytvořili opravdu
životné postavičky. Vcelku pokládám tento film za dobrý pří
nos hlavně proto, že na jeho celkem obratném podání praco
vala řada mladých lidí. — Americký film »Guadalcanal«
(Guadalcanal Diary) je napínavé, po výtce reportážní pásmo
z první ofensivní akce americké armády v Tichomoří. Jeho
živé postavy, věrné a pravdivé, jsou hrány stejně pravdivými
herci. Komentář, kterým je děj doplňován, je většinou úplně
zbytečný. Není tu mnohomluvného hrdinství a nepadají je
nom Japoncř, ztráty jsou citelné i v amerických řadách. Po
hled na řadu Američanů, postřílených při akci proti ostrovu
Matanikau, je otřesný. Nechybí tu však ani mnoho drsného
vojenského humoru a scén jako by vypilovaných skutečným
životem (mužstvo naslouchá sportovní relaci z New Yorku).
Za vyzvednutí stojí postava vojenského kněze Donellyho, hra
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ná Prestonem Forsterem, která ční nad celým příběhem, dále
vojín »kuře« Anderson, vojín Soose a j. Bitevní scény jsou
režírovány skvěle a technicky obdivuhodně. Vytknout lze
snad jen jednotvárné niveau celého příběhu, jenž postrádá
dramatického vyhrocení. — Dokumentární sovětský film
»Soud národů,« vypracovaný velmi výstižným způsobem řež.
R. Kamienem, líčí norimberský proces a v jeho průběhu uka
zuje zločiny nacismu v nejhrůznější podobě. Komentáři B.
Gorbatova, jehož barvitosti a temperamentu si jinak velmi
vážím, musím vytknout paušalisování, jež je snad vhodné
pro vnitřek SSSR, nikoliv však pro nás. Není tedy dobře mož
no tvrdit, že jen SSSR bojoval proti fašismu a že jen SSSR
stojí na stráži proti němu. Tyto výroky by alespoň neměly
být překládány. Jako doplněk »Soudu národů«, jejž lze jinak
plně doporučit, je promítán další sovětský dokumentární film
»Vítězství práce«, který formou nikoliv obratnou a technicky
velmi slabou líčí obdivuhodnou výstavu Donbasu. — O an
glickém dokumentárním filmu »Nehynoucí sláva« (The True
Glory) psaly »Obzory« při jeho uvádění na festivalu britské
ho filmu (roč. H., č. 42). Opakuji, že je to vedle Caprova se
riálu »Zač jsme bojovali« jeden z nejlepších záznamů minulé
války. Zdůraznění zaslouží jeho varování před zbytečným
mluvením o další válce. — Další anglický film »Yankee
v Londýně« (I Live in Grosvenor Square) líčí vtipně na pří
běhu amerického seržanta, s jakými potížemi a s jak nevel
kou oblibou se setkávala americká armáda po svém příchodu
do Anglie. Vlastní milostná historka není důležitá, důležité je
prostředí, ať již vojenské americké či anglické civilní, ve kte
rém se děj odehrává, výstižné líčení anglických voleb atd.,
a to formou vtipnou, mnohde dokonce dokonalou, zejména po
kud jde o krásné slovní obraty. Film, jehož hlavní postavy
plně vytvářejí Ann Neaglová, D. Jagger a R. Harison, je
poškozen nesourodostí motivů, neboť příběh, líčený jako ko
medie, končí tragicky. To je podstatná chyba, která v divá
kovu duši zaseje pocit nejistoty, chyba vznikající opomenu
tím jedné z hlavních zásad dramatu, o níž věděli už staří Re
kové a kterou ani filmaři nesmí přehlížet. To je důvodem,
proč celkový dojem není nejlepší, jak by jinak mohl být. bs

Hudba týdne
Vycpálkovo české requiem, koncert Hlaholu a VL abonekní koncert f'F.
Konečně jsme se dočkali pražského provedení již několi
kráte odsunutého Vycpálkova »Českého requiem«, jež mělo
svou premiéru 1943 v Brně. Ve svém očekáváni jsme nebyli
zklamáni. Vyslechli jsme dílo, jaké i v požehnaných a plod
ných českých luzích hudebních se rodí jednou za desítiletí.
Interpretace se ujal Kubelík s orchestrem ČF. Skladba sa
motná překvapuje hned po několika stránkách: svou origina
litou stavebnou, svým rozsahem a svou nesmlouvavosti ideo
vou. Název skladby nevyjadřuje dost přesně její poslání a
svádí k domněnce, že se jedná o zádušní mši v tradičním
stylu, vytvořenou pouze modernějšími prostředky a na český
text. Ve skutečnosti jediným orthodoxním článkem je zde za
chování staré sekvence Dies irae v českém překladu. Chceme-li již srovnávat, pak se Vycpálkovo dílo nejvíce blíží
Brahmsovu »Německému requiem«, které prvé pominulo ob
vyklou formu mešní. Základní rozdíl mezi nimi však spočívá
v obsahu myšlenkovém. Brahms totiž zůstává výlučně v okru
hu eschatologického rozjímání o posledních věcech člověka.
Vycpálek začíná sice tamtéž, avšak postupem skladby, jež
sestává ze čtyř částí (I. Marnost nad marnostmi, H. Ten den
hněvu, m. Světlo v temnotách, IV. Přišel, aby spasil) sesta
vených a zbásněných z biblických textů samotným autorem,
vymaňuje se z pesimistického starozákonního přesvědčení
o »vanitas vanitatum« a přiznává se k učení Kristovu, hlása
jícímu činorodou lásku k bližnímu. »Spása je v nás« zní fi
losofické krédo autorovo. A chcete-li: Ježíš, nikoli Caesar.
Vývin naznačené ideové náplně vyžádal si velmi rozlehlý
text, takže provedení trvá plné 2 hodiny bez přestávky. Tím
však byl i mimoděk předem dán technický ráz jeho zhudeb
nění. Skladatel totiž nemohl popřát dostatek uplatnění svému
polyfonickému umění skladebnému, neboť kdyby se snažil
jednotlivé části textu podložit rozvinutou prací thematickou,
a učinil tak orchestr rovnocenný složce vokální, skladba by se
nutně protáhla nad mez únosnosti. Proto se, zvláště v úvodní
části, omezil na pouhé podmalování slovního znění, jež zna
telně převažuje. Tato skutečnost však ustupuje do pozadí již
v druhé části, jež svou lapidární formou poskytuje možnosti
daleko větší. Orchestr získává dramatický spád a je již plně
ekvivalentní úloze sboru. Třetí část, »žalmové intermezzo«,
je opět jen sólistickou vsuvkou, připravující závěrečnou část
IV., která je komposičně i ideově mohutným vyvrcholením té
to duchovně v pravdě povznášející skladby. Po literární strán
ce je ve 4. části zajímavé její řešení dialogické, kterým sa
povahou věci dostáváme do oblasti oratorní, což je další no
vum v tomto druhu skladeb.
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Provedeni nebylo nejdokonalejší. Jsem si vědom toho. Že
zvládnout beze zbytku dílo reprodukčně tak složité, je výkon
téměř nadlidský. Dirigent, orchestr, sólisté i sbory měly, ja
kožto samostatné složky, úroveň snad i nadprůměrnou. Avšak
tato jednotlivá kolečka nezapadala do sebe mn_hdy bez skří
pění. To platí zvláště o Českém pěveckém sboru, jehož ná
stupy byly z počátku velmi matné. Kubelíkovi, který dirigo
val se. zaujetím sobě vlastním, bych vytkl, že do své práce
vložil elánu až příliš mnoho. To se projevilo zejména v základním nasazení dynamickém, které bylo příliš hmotné a
masivní. Dílo tak vykazuje příliš častá agogická vyvrcholení,
než aby mohlo být účinně a odstíněně stupňováno jak uvnitř
jednotlivých částí, tak i ve svém celkovém obrysu. Ze sólistů
pí Červenková a pí Horáková uplatnily své hlasy způsobem
vynikajícím, p. Otava znamenitě v pasážích prudkých, po
hyblivých a přednášených ve forté, chabě v pomalých a při
tlumených. Obecenstvo uspořádalo skromnému mistru Vycpálkovi bouřlivé ovace.
V krátkosti chci se ještě zmínit o dvou dalších zajímavých
večerech. Prvým byl koncert sborové tvorby, provedený zpěváckým spolkem Hlahol a řízený novým sbormistrem C. Pecháčkem. Program vyplnila výlučně česká tvorba sborová,
z níž vynikly zvláště sbory Forstrovy, Kličkový a Jindřicho
vy. Ironií osudu v úvodu provedené 3 vlastní sbory dirigento
vy neměly nejlepší úroveň reprodukční, čímž jejich účin čistě
hudebně nevyzněl dost plně. Od této chvíle nastává zřejmé
uklidnění a lepší koncentrace, takže linie přednesová jeví
vzestupnou tendenci až do závěru, v němž Jindřichovy a Zi
chovy lidové písně a tance zazněly výborně. Celkově možno
«shrnout, že dirigent Pecháček je pro Hlahol důstojnou náhra
dou za dr. Smetáčka.
Na VI. koncertu abonentního cyklu ČF se vystřídaly tyto
skladby: 1. Symfonie d-moll (správněji v tomto případě
»sinfonie«) W. F. Bacha, jenž byl nejstarším ze synů velké
ho J. S. Bacha. Je to dílko komponované ve stylu staré ou
vertury francouzské formy. Prýští z něho nepochybně velké
nadání, jež však tento lehkomyslník nikdy nerozvinul. 2.
Italská serenáda vídeňského nástupce Schubertova v tvorbě
lyrické písně — Hugo Wolfa. Skladbička rozkošné hravosti,
zahalená do svěžího a delikátního roucha instrumentačního.
3. Miniaturní houslový koncert hudeb, skladatele a kritika
dr, K. Reinera, v komposici nethematický a atonální, z čehož
plyne jeho nesmlouvavá výbojnost zvuková, normálnímu
smrtelníku ovšem značně nepřístupná, vnímatelná pouze ra
cionálně, nikoli však citově. Sólový part interpretoval s vy
naložením svých nejlepších sil nedávný jubilant R. Zika. 4.
K zakončení pořadu byla zvolena IV. a poslední Brahmsova
symfonie, dílo vyzrálého mistrovství, tekoucí v širokém prou
du a ušlechtilém zvuku, byť snad trochu akademické. For
málně je zcela dokonalé a ve 4. větě skladebně jedinečné a
geniální. Kubelík i orchestr se nalézal ve znamenité disposici,
kterou dovedlo přítomné obecenstvo náležitě ocenit.
IG.
N. B. Již v mém referáte o Kátě Kahanové ve 4. čísle
»Obzorů« řádil tiskařský šotek. Také v 6. čísle ve
zprávě o provedení Beethovenova houslového koncertu
se projevil nad snesitelnou míru. Závadné, místo má
zníti: ... avšak její lyrické episody byly výtečné.
Zvláštní zmínky si zaslouží obě Kreislerovy ka
de n c e.

Lupič: „.Prosím vás, kde male k tomu náhrdelníku krabič
ku? Já bych to chtěl dát jako dárek."
(Collier’s.)
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„...a za 400 let bude tu ZOB, OBZ, ÚRO.ROH, VOK,
JSČZ — jak tohle si vyložit?
(Collieťs.)

Tak se píše...
v »Hlasu« (2. H. 1947): »Kulturní komise krajské
odborové rady pozvala na pondělí 30. února k po
hostinskému představení...« — Zaslal M. K., Jestřábí.
v »Slově národa« (9. n. 1947): »Největším nebezpe
čím jsou však ti, kteří šmelinaří z povolání. To ne
jsou ani soukromí podnikatelé, ani zaměstnanci. Pro
vádějí
šmelinu
bez živnostenského
oprávnění, které si ti šikovnější něja
kou oklikou dovedli obstarat.« — zaslal
F. B., Brno.
v »Národní obrodě« (9. H. 1947): »Je totiž jedinou
starostí blahobytného kodaňského obyvatele, kte
rý pohltí denně v několika hodinách tisíce
obchodů, naplněných bečkami másla, smetany, sé
riemi paštik, masových delikatesů atd.« — Zaslal M.
B., Slavkov.
ve »Svobodném slově« (7. H. 1947): »Když člověk
čte černé na bílém, že koncert f-moll vytvořil deva
desátiletý autor, a že brzy potom napsal část
mistrovských etud, rozplamení se předsta
vou tvůr čí ho, geniálního mládi — nikoli
jen Chopinova, nýbrž mládí vůbec.« (Chopin
zemřel v 39 letech). — Zaslal F. V., Klatovy.
ve »Svobodném slově« (11. II. 1947): »...byl mu
odebrán vůdčí list a ponechán ve vazb ě.«
— Zaslal K. Š., Podmokly.
v »Nové svobodě«: >... po zápase jí věnovali hockeyovou hůl v životní velikosti.« (Za
slal J. H., Ostrava.)
v »Novém dni«: »Osnova stanoví, že ten, kdo ohrozí
provádění dvouletky, bude potrestán dvouletým
žalářem od 6 měsíců do 5 let, ve zvláště těžkých pří
padech pák žalářem od 5—10 let.« (Zaslal M. Č., Plzeň.)
v »Rudém právu« (24. I. 47): »Naše nová definitiva
má dávat jistotu šťastné a radostné budoucnosti a
nejistotu věčné mizerie.« Zaslal F. Z.,
Týn nad Vltavou.)
Čtenářům, kteří nám pošlou perličky z českého tisku,
vyplatíme za uveřejněnou historku 40 Kčs.
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OBZORY

Dlouho ožehávaná knížka duchovního
Života
Dr JAN EV. URBAN OFM

K BOHU
„Já jsem cesta, pravda a život,” tato
slova Evangelia, věčně platná a prav
divá, jsou v tomto vůdci duchovního
života katolické inteligence rozvede
na hlubokým a zkušeným znalcem.
Nové, přepracované vydáni. Knížka
je vytištěna na silnějším biblovém
papíře podle osnovy Ant. Lískovce.
Vazbu navrhl arch. ing. Břetislav
Štorm. Cena váz. Kčs 85.—
U viech knihkupců
NAKLADATELSTVÍ VYŠEHRAD
PRAHA II

KARLOVO NÁM

5

ZIMNISTĎEDISKA

SLOVENSKA '
VYSOKÍ

TATRY
7 dní

1 osoba
Kčs

2 osoby
Kčs

1.646.—
1,470,—
—
1.435,—

2.947,—
2.716—
2.870—
2,828—

1.645,—
1.250,—

2.947—
2.534,—

1.680—

3,220,—

1.650—
—
1,050,—

2.920,—
2.550—
2.100—

1.652—
1.480,—
1.650,—
1.470—
1.540—

2.919—
2.541,—
2.920—
2.800,—
2,940,—

945—
980,—
980—
980—
1,015—
Tatry
1.470—
1.120,—
875—
980—

1.890,—
1.960—
1,960—
1.960—
2,030—

Štrbské Pleso
Hotel Hviezdoslav
Hotel Kriváft
Pension Solisko
Hotel Móry

Tatranská Polianka

I pro mlsný
jazyk lidský

Kynetín em
chutná vždycky!

Sanator. dr. Guhra
Pension Tatranský domov
Nový Smokovec
Vila dr. Szontagh

Starý Smokovec
Grandhotel
Tatra Sanatorium
Hotel Kamzík

Tatranská Lomnica
Grandhotel Praha
Hotel Lomnica
Hotel Encian - 1760 m
Pension Javorina
Pension Hubertus

Chaty KSTL Vysoké Ta try
Popradské Pleso
Sliezky dom
Skalnaté Pleso
Zelené Pleso
Kežmarská chata
Hotel Donovaly
Chata Čertovica
Vrbické Pleso
Pension Loffiler

Nízké

2,520—
2,100—
«š

1.932,—

Malá Fatra
Chata pod Chlebom
Chata v 151 vaňovej

805,—
700,—

1.610—
1.400—
2.100,—
Ľubochňa, státní lázně
1.100,—
Hotel Palace
1.100—
2.100,—
1.120—
Kúpele Lúčky
2,240,—
1.050—
1.960,—
Kúpele Smerdžonka
1.280—
Vyšné Ružbachy
2.245,—
V ceně Je zahrnuto stravování, ubytování včetně všech poplatků

Informace podávají:
Správa podniků
Všechny cestovní kanceláře.
Informační kancelář SLOVAKOTOUB,
Praha II, Jindřišská, hotel Palac e. tel. 329-95.

Usertni objednávky vyřizuje Insertni oddělení Praha II, Václavské náměstí číslo 1·. Telefon číslo 431-41, 889-03.

MRAZY v USA

1. Neobvyklý snímek ze zimního New-Yorku. 2.Rybář
ská lod pokrytá ledem přistála v newyorském přístavu.
5. Černá labuť na zamrzajícím rybníku v chicagském

zoo. 4. Sněhové balvany na Michiganském jezeře.
5. Na hoře Washington zkouší se výkon amerických
leteckých motorů ve velkých mrazech. 6. V antarktic
kých mrazech Aljašky zkouší Američané německé

