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1. Američané irského původu smějí na svátek sv. Patricka pochodovat Pátou avenuí
v New-Yorku. i. Zeď, která odděluje vatikánské zahrady od města ftíma, hrozí zhrouce
ním, způsobeným podzemní vodou. S. Při amerických novostavbách klade se pod dláž
dění potrubí, které se naplní horkou vodou, jakmile začne padat sníh. Odpadá pak
obtížné odklizení sněhu. 4. Při velkém basketbalovém zápase v Americe propukl fa
noušek v usedavý pláč, když jeho oblíbený team prohrál. 5. Polní maršál von Rundstedt, dřívější hlavní velitel protiinvasních německých sil, odjíždí z Londýna do Itálie,
aby tam svědčil v procesu proti maršálu Kesselrlngovi, dřívějšímu hlavnímu veliteli
německých branných sil v Itálii.
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CO SE DÈJE VE SVÈTÈ
Nemecký populační problém
Basilejský list Bi© National Zeltung
navazuje na Beveridgúv výrok o »de
mografickém vítězství« Hitlera a v té
to souvislosti zdůrazňuje, že německé
ztráty na životech jsou mnohem menší,
než se původně myslelo. Německo ztra
tilo za války jenom 3,600.000 obyvatel.
Naproti tomu ostatifi Evropa je slabší
o 16 milionů lidí. K přímému poklesu
evropského obyvatelstva nutno ještě
připočíst nepřímé ztráty, podmíněné
nižší porodností. Deportace měly mimo
jiné ten účel, aby rodiny byly rozvrá
ceny a odloučeny, čímž porodnost pod
statně klesla. Hitlerovi se však poda
řilo udržet německé »biologické zálo
hy«. V r. 1935 mělo Německo 67 milio
nů obyvatel. Připočteme-Ii dnes k oby
vatelstvu říše všechny Němce, kteří
budou přisunuti ze sousedních zemí, a
válečné zajatce, bude mít Německo 74=
mil. obyvatel, takže to bude země —
s výjimkou Belgie — v Evropě nej
hustěji zalidněná. Tyto skuteč
nosti nemohou zůstat bez vlivu na mos
kevskou konferenci. Sovětský svaz, 1
když věc podceňovat nemůže, nemusí si
lámat hlavu, ale pro Francii a V. Britannij představuje německá populace
problém, na který nemohou ani chvíli
zapomínat.
K. H.

Meziobchod v Britannii '
Jak jsme se mohli dočíst ve „Výběru·",
který s oblibou cituje některé bezvý
znamné britské listy, v Anglii „výrobní
cena dívčích šatů, které stojí v obchodě
12 šilinků, je pouze 1% šilinku, ale zisk
velkoobchodu a maloobchodu je 5% ši
linku. U pánské košile je výrobní cena
3% šilinku a zisk obchodu 5% šilinku.
To ukazuje, že spotřebitel v oděvu platí
ceny, které jsou daleko nad výrobními
cenami. Rozdíl nešel do kapes dělníků
ve formě vysokých mezd, ale tučně obo
hacuje kapsy obchodníků.“ — Dobrá, ří
káme k tomu my. Zajisté rádi bychom
popřáli velkoobchodníkům i maloob
chodníkům i zisky sebevětší, kdyby si
naše dívky mohly koupit za 120 Kčs (12
šilinků) šaty z anglické látky. A sami by
chom byli spokojeni, kdybychom dostáli
koupit pánskou košili za 100 Kčs, at už
na tom tučně vydělává kdokoliv. A po
kud jde o mzdy dělníků v Anglii: neví
me, zda jsou vysoké, víme však, že u děl
níků nekvalifikovaých jsou o třetinu a
u dělníků kvalifikovaných o sto procent
vyšší, než u nás, při čemž ceny životních
potřeb, které jsou prvořadé důležitosti,
jako jídlo, oděv a obuv jsou tam podstat
ně nižší — viz ony dívčí šaty, které u nás
stojí takových 7—800 Kčs a košile, které
u nás pod 250 Kčs nedostanete.
-fjs-

Kdo šetří, dostane vynadáno
Po odpadnutí vydatné pomoci UNRRA
jenom zvýšená výroba může nám dátl
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dostatek devis, kterých potřebujeme
na úhradu dovozu scházejích potravin
a surovin. Tato výroba je ovšem pod
míněna dostatkem kapitálu k usku
tečnění potřebných investic, když da
ňové a dávkové výnosy zůstaly za před
pokládanými výtěžky a když hrozí je
ště další jejich smrštění, protože sku
tečné výsledky zůstaly pozadu za růžo
vými vidinami oficiálního optimismu.
Proto se volá se strany odpovědných
Udí; pracovat a šetřit. Lid uposlechl a
tak, přes značně zúžené výdělkové mož
nosti většiny pracujících, objevilo se
v našich peněžních ústavech za půl ro
ku 12 miliard Kčs úsporných vkladů.
Tento potěšitelný zjev je svědectvím
vracející se důvěry veřejnosti v naše
peněžnictví; leč oprávněné naděje, že
tradiční punčochy malých střádalů bu
dou brzy zaměněny za tresory spořite
len a záložen, vyvolala útok předsedy
URO pcsl. Zápotockého, jehož výlety
do národního hospodářství by snad byly
vítaným pobavením, kdyby neměly po
vážlivě destruktivní následky pro celek.
Tím méně se může naše veřejnost smí
řit s národohospodářskými thesemi jis
tých veličin, podle nichž jedinou pocti
vou prací je býti buď zaměstnancem
nebo funkcionářem, kdežto vše ostatní
je vykořisťováním a šmelinařením, kte
ré je třeba všemožně potírati. Znovu
se tak vtírá otázka, zda je zdrávo pro
celek, udržovaný v pravidelném chodu
setrvačníkem vlády, aby její funkce
byla rušena excentrickou hmotou, ja
kou představuje masa odborářů či spí
še útoky jejího představitele, jež mají
za následek pravý opak toho, oč vlast
ně usiluje vláda? Předseda vlády a mi
nistři ohlásili před časem konec zná
rodňování, ale ÚRO by v něm rádo po
kračovalo, soudě podle slov jeho před
sedy. Vláda by chtěla, aby lidé co nej
více ukládali a tak usnadnili budování
státu. Vynadat jim za to, je pravý opak
toho, co prospívá čelku!

Švýcarský pohled na ČSR
Švýcarský list Die Tat uveřejňuje
článek svého pražského dopisovatele,
který se zabývá vývojem politických
poměrů v Československu. Před volba
mi netroufala prý si žádná strana od
mítnout obsah košického programu, což
umožnilo v Národní frontě takový sou
lad, jaký sl nelze jinde ani představit.
Perspektiva, že se »manželství z rozu
mu« změní v lásku, měla skutečně pod
klad jednak v konstruktivní politice ko
munistů a jednak ve vědomí, jaký pro
blém znamená nevyřešená otázka ně
mecká. Toto vědomí spojuje ty nejrůz
nější živly. Výsledky voleb vedly ne
zbytně k mocenským změnám. Paritní
zastoupení stran ve vládě muselo pře
stat. V českých zemích byly posíleny
posice komunistů, na Slovensku byly

KOMPLIKACE V MOSKVĚ
Na moskevské konferenci: „Tak jsme
si myslili, že jsme Velká Čtyřka — a už
nás tu sedí osm.“ („Canard Enchaîné“)

oslabeny. Národní fronta začala poci
ťovat nárazy, které pak způsobily trhli
ny. Překvapeni byli jenom naivní lidé,
kteří si mysleli, že zhroucení nadsmli
je totožné s vítězstvím humánních a
mravních zásad a že pojem »dravého
kapitálu« spolu s osobním sobectvím
ztratil již svůj smysl. Dvouletý plán
byl přijat s nadšením. Jedni si řekli:
bude-li se víc vyrábět, bude se také víc
vydělávat. A druzí: bude také víc, na
čem bude možno vydělávat. Z toho vy
plývá boj lidových mas proti přebuje
lému meziobchodu a parasitnímu vel
koobchodu. Z toho však pramení také
protiútok stále ještě vlivné neproduk
tívni části národního hospodářství. Je
stále jasnější, že jde v podstatě o to,
kdo bude disponovat národním důcho
dem. Odtud se boj přenáší na politické
pole: v užším smyslu jde o výklad po
jmu »demokracie«, v širším pak o zápas na poli mezinárodních vztahů. Tlak
budí protitlak. Dělník a malý český
člověk začíná sl klást otázku, zda ces
ta dorozumění, kterou socialistické
strany nastoupily, může vést k cíli a
zda nátlak není přece jen jediným
úspěšným prostředkem. Pověstný vý
rok Bismarckův o významu Čech má
nejen strategický smysl, nýbrž se také
vztahuje na věci politické. Ideje, které
se prosadí úspěšně »v srdci Evropy«,
budou mít vliv na vývoj v ostatní Evro
pě. Již nyní sledují národohospodáři a
politikové dění v ČSR velmi pozorně.
I když líbánky minuly, životní pospoli
tost rozvázána nebude. Na denním po
řádku je však otázka, kdo zdědí výsled
ky práce, jež vedla k zřízení společné
domácnosti.
K. H.

Jak to dopadne?
Právo lidu z 25. března přineslo ve
sloupci »Co píší jiní« tuto zprávu:
Alfred Rosenberg, ideolog nacismu:
»Vousatí Isidoři a Izraelové musí být
vyhubeni! Tohoto židovského ksindlu se
musí svět jednou provždy zbavit.«
Václav Kopecký, ministr informací na
schůzi KSČ v Teplicích-Šanově 16. HI.
1947: »Bradatí Šalomounové, kteří utí
kají z" Podkarpatské Rusi před socialis
tickým režimem ... Nepřišli sami, ale
s celým příbuzenstvem až do desátého
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fccholcna (vysloveno s přízvukem - obe
censtvo frenetický tleská) ... Tato ži
dovská svoloč ... Noví bélogvardějci...
Mnoho se jich nahrnulo do armády, až
když Rudá armáda vojnu rozhodla...
Uznávám jen českou a slovenskou ná
rodnost, ne židovskou ...«
Tak a podobně mluvil aktivní ministr
Československé republiky asi k 400
účastníkům. Nechce se nám věřit, že
ještě žijeme ve státě, kde vládne demo
kratický a antifašistický režim. Podepsán Hb.
Den na to zaznamenalo Právo lidu
protest odbočky Svazu osvobozených
vězňů v Teplicích-Šanově proti projevu
ministra Kopeckého a Část dopisu, zasla
ného touto organisací předsednictvu
Klubu čs. sociální demokracie, v němž
se opakují citované výroky a žádá se,
aby celý projev se stal předmětem in
terpelace.
Rudé právó z 27. března přineslo de
menti pod názvem »Nehoráznost Práva
lidu« :
Právo lidu otisklo pod značkou Hb
poznámku, ve které cituje vedle antise
mitských výroků Alfreda Rosenberga
podvržené výroky z projevu ministra in
formací Václava Kopeckého na schůzi
KSČ v Teplicích-Šanově.
Ministr informací s. V. Kopecký zmoc
nil nás k prohlášení, že jeho slova byla
nejhrubším a lživým způsobem skresle
ná a že ve svém projevu nepoužil ani
v nejmenší míře antisemitských výrazů.
Takovéto falšování skutečnosti je podlou
a zjevně lživou urážkou soudruha Ko
peckého, který celý svůj život zasvětil
boji za svobodu lidstva a potíráni anti
semitismu. Soudruh Kopecký neučinil
nic jiného, než že zaujal věcné stanovis
ko k ožehavé otázce přistěhovalců ze
Zakarpatské Ukrajiny, z nichž mnoho
zcela neoprávněně se usazuje v našem
pohraničí a snaží se tam nabýt hospo
dářsky výhodných posic. Připomíná-li
nám něco methody třetí říše, pak to
rozhodně nejsou projevy soudruha Ko
peckého, ale methody, které se neštíti
v zájmu špinavé propagandy nejhrubší
lži.
Soudruh Kopecký nám sdělil, že po
dává na Právo lidu žalobu.
Bylo by zajisté předčasné jakkoli ko
mentovat tento spor, který může být
vyřešen jenom právní cestou, kterou,
podle Rudého práva, ministr Kopecký
již nastoupil. Zbývá tedy vyčkat, otiskne-11 Právo lidu úřední tiskovou opravu
či nastoupí-li soudní důkaz pravdy a
tím dokáže pravdivost otištěné poznám
ky. Jak domnělé výroky ministra infor
mací, tak tón dementi v Rudém právu
jsou takového rázu, že napadená strana
musí se vší vážností trvat na veřejném
důkazu, na čí straně je pravda. V jed
nom případě jde o velmi závažné obvi
nění odpovědného ministra, v případě
druhém o redakční čest velkého praž
ského listu.

Opět rozbroje ve studentstva
Uklidnění, jež nastalo mezi vysoko
školským studentstvem po dramatic
kém průběhu dvoudenního valného
shromáždění Svazu vysokoškolského
studentstva v únoru, bylo znovu poru
šeno událostmi při posledních schůzích
nové" zvoleného výboru SVS.
Při jednání o vyslání delegace do
Správy studentského majetku navrhl
mluvčí demokratického studentstva de
legaci, pozůstávající z předsedů nebo ve
doucích pracovníků kolejových samo
správ a odůvodnil svůj návrh tím, že
do hospodářských institucí mají býti
vysíláni skuteční odborníci a nikoliv
političtí zástupci podle zásady poměr
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ného zastoupení, protože S S bude za
jejich činnost v SSM odpovědný. Jak
mile byl návrh podán, prohlásili sociál
ní demokraté a komunisté, že, bude-li
o něm hlasováno, opustí schůzi, protože
návrh neuznává zásadu poměrného za
stoupení. Příznačné je ovšem, že chvíli
před tím hlasovali marxisté svorně pro
návrh, aby byla ponechána delegace ve
starém složení, t. j. bez jediného lidov
ce a s naprostou komunistickou větši
nou. Po projevu vedoucího sociálně-demokratických studentů Svitáka, zná
mého svým blízkým vztahem ke KSČ,
jejž projevuje m. j. také tím, že hlasu
je proti svým vlastním návrhům a pro
ti soc, dem. kandidátům, zjistí-li nesou
hlas komunistů, opustili soc. dem. a po
nich i KSČ schůzi a znemožnili další
jednání. Tento postup marxistických
studentů vzbudil ve studentské veřejno
sti odpor. Lidoví a nár. soc. akademici
přišli první s návrhem na zavedení po
měrného zastoupení ve studentstvu a
také jej důsledně prováděli ještě v do
bě, kdy spolky s komunistickou větši
nou a SVS majorisovaly složky ostatní.
Stačí vzpomenouti na stanovení delega
ce do USČsS nebo do Mezinárodního
svazu studentstva, kde pražský svaz
zastupují výhradně komunisté. Také na
valnou hromadu SVS v únoru t. r. vy
slaly fakultní spolky s demokratickou
většinou delegaci podle poměrného za
stoupení, komunistické spolky však ni
koliv a jen tak se mohlo stát, že k vše
obecnému překvapená dosáhli marxisté
až 45% hlasů. Jen proto získal demo
kratický blok pro návrh na vystoupení
z SČM pouze 60% hlasů a nikoliv po
třebných 67%.
Pro demokratické studentstvo není
nic snazšího, než svolání mimořádné
valné hromady SVS a provedení nových
voleb. Uvědomují si však, že by tím sot
va přispěli k uklidnění ve studentstvu
a k plnému zapojení do pracovního
úsilí celého národa. Nezanechají-li však
marxističtí studenti svých rozbiječských method, nebude jiného východísRen.

Evropské uhelné hospodářství
Polský list Dziennik Zachodni klade
si otázku, jaký je skutečný stav evrop
ského uhelného hospodářství a jaké jsou
vyhlídky vývoje na evropském uhelném
trhu. Američtí odborníci tvrdí, že vylilídky jsou nepříznivé. V příštích letech
bude potřeba Evropy činit — kromě
států, které mají vlastní ulili — 75 mi
lionů tun ročně. Jestliže z tohoto množ
ství bude krýti Polsko, Německo a V.
Britannie, která má v přítomné době
sama velké potíže se zásobováním
uhlím, 25 milionů tun, bude se ještě
nedostávat 50 mil. tun, které může do
dat jen Amerika. Toto množství převy
šuje tisíckrát předválečný vývoz uhlí
ze Spojených států, který nikdy nepře
sahoval 50 tisíc tun ročně. To by nebylo
pro Ameriku nemožné, poněvadž by ten
to vývoz do Evropy činil sotva 4%
uhelné těžby USA. Horší by byla otáz
ka dopravy. Na př. v srpnu m. r. do
vezlo americké obchodní loďstvo do
evropských přístavů něco přes 2 miliony
tun uhlí, rovněž tak v září m. r. To by
činilo asi 24 miliony tun ročně, čili po
lovánu minima, potřebného k normální
mu provozu evropského průmyslu. To,
co Amerika prodává po 7 dolarech za
tunu, jsou přebytky ulili podřadné ja
kosti. V důsledku vysokého dopravného
činí cena v evropských přístavech 20
dolarů za tunu proti 9 a 10 dolarům za
evropské ulili. O tom, jak dlouho ještě
bude Evropa kupovat špatné americké

uhlí za vysoké ceny, nejsou američtí od
borníci jednotného názoru. Jedni tvrdí,
že to potrvá do r. 1970, jiní prohlašují,
že jen do r. 1960. Záleží to na vzestupu
pracovní výkonnosti a na výstavbě lodi.
Předválečná léta jsou nejpádnějším dů
kazem, ' že se Evropa může obejít bez
amerického uhlí. Na základě těchto čísel
je pochopitelné, proč veškerý evropský
tisk uveřejnil polské údaje o tom, že
v r. 1946 bylo vytěženo 47 mil. tun uhlí
a že koncem tříletého plánu dosáhne
polská těžba 80 mil. tun. Polsko stane
se jedním z hlavních vývozců uhlí v Ev
ropě.
K. H.

Francie a nafta
K četným problémům, které má ■vy
řešit spojenecká smlouva Francie s An
glií, patří také otázka francouzských
zájmů na naftových polích Středního
Orientu.
Jde o problém v podstatě prostý, ale
je třeba objektivně vyložit danou situaci.
V r. 1928 uzavřely mocnosti zúčastně
né na těžbě nafty v Iráku — a mezi ni
mi i Francie — dohodu o podmínkách,
kterými se těžební společnosti zavazo
valy, že se nebudou snažit bez nové vše
obecné úmluvy získat koncese uvnitř
vymezené oblasti. Oblast ohraničovala
t. zv. »llgne rouge« (červená čára), a
tvořila ji území bývalé Otomanské říše
z doby před prvou světovou válkou. Ta
to dohoda zůstala až do poslední doby
»naftovou chartou« Středního Orientu.
Francii zaručovala 23.75% celkové těž
by různých společností. Kromě toho ob
sahovala ustanovení o účasti smluvních
stran na zájmech, jež by si některá
z nich dále činila na využití nových lo
žisek v uvedené oblasti.
V prosinci loňského roku byly uzavře
ny dohody mezi Anglo-iránskou olejářskou společností, Standard Oil of NewJersey a Socony Vacuum Oil Company.
Dohody směřují technickou a finanční
radonalisací k lepšímu využití nafto
vých polí v Iránu a mají poskytnout
nové výhody společnostem, zúčastněným
na těžbě v naftových polích Saudské
Arábie, zejména návrhem stavby nové
ho potrubí.
Jde tu o dohodu anglických a americ
kých podniků, jejíž ráz je na prvý po
hled soukromoobchodní. Těžba naf ty má
však za současného stavu mezinárod
ních vztahů zřejmý význam politický a
strategický, který nemůže být žádnou
vládou opomíjen,
Francie byla z jednání o těchto do
hodách vyloučena. Zajisté není pochyby
o tom, že by mohla být zbavena podílu,
přiřčeného jí úmluvami z r. 1928. Neby
la však připuštěna k jednání o nové
úpravě příští těžby. A dohody z pro
since loňského roku skýtají výhodu spo
lečnosti Socony Vacuum Oil Companyf
která usiluje o sloučeni výroby s Americko-arabskou petrolejářskou společností.
Socony Vacuum Company pracuje
v Saudské Arábii, t. j. v kraji, který
spadá do oblasti vymezené »ligne rou
ge«.
V době, kdy Francie prožívá uhelnou
krisi, která nabyla znepokojivých roz
měrů, nechce se dát Anglo-Američany
vypudit z krajů, jež jsou tak bohaté
naftou. Vláda Léona Bluma tedy podala
v lednu protestní notu v Londýně a ve
Washingtonu.
Oficiální odpověď ještě nedošla. Zatím
se jen namítá, že nové anglo-americké
dohody mají jen soukromoprávní povalítf. a že se proto o nich nemá jednat
mezi vládami.
Tato námitka se dá těžko hájit. An
glická vláda má 55% kapitálu Anglolránské společnosti.
A. M.
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Velikonoční mír výzvou k pacifikaci duší a světa
Největší svátky všeho křesťanstva, vánoce, veliko
noce a svátky Ducha sv. mají stále v životě evrop
ských národů své významné místo. Jenom slepý by
mohl nepřiznati, že veliká většina křesťanů nejrůzněj
ších politických směrů bývá v těchto dnech zasažena
v hloubi svého vědomí, byť s různou intensitou, neo
dolatelnou mocí nadpřirozené účinnosti těchto svát
ků. Někteří příliš nevraživí kritikové snaží se dehčiti
tento fakt poukazem na psychologický účinek vžité
tradice. Ale podobné kritiky jsme již slyšeli před čty
řiceti lety. Jestliže i dnes se naplňují křesťanské chrá
my o největších svátcích mimořádně velkým počtem
věřících, a to ve všech státech Evropy, jak souhlasně
potvrzují zprávy nejrůznějších pozorovatelů, pak tato
skutečnost, ostatně velmi povzbudivá, potvrzuje oče
kávané, byť i pozvolna pronikající obrození nábožen
ského ducha a především křesťanského vědom í Evropy. Buďme jen trpěliví, zjišťujeme-li, že toto
procitající vědomí křesťanské, které má pro dohled
nou budoucnost všechny předpoklady k tomu, aby ná
ležitě usměrnilo i soudobé revoluční pohyby a zvraty,
nedoznalo ještě konkrétnější formy v nejrůznějších
oblastech života sociálního, hospodářského a kultur
ního. Nicméně veliký cíl obrození křesťanského vědo
mí evropských národů, a to za svorné spolupráce Zá
padu i Východu, není přeludem náboženských fanati
ků nebo nedokrevných nadšenců, nýbrž voláním
z hloubi, de profundis evropského lidstva, zkla
maného bohorovnými sny o všemoci vědy a techniky,
které nakonec nejvydatněji posloužily zničujícím si
lám světových válek. A tu jsme právě u samého jádra
světové krise.
Prožíváme letošní velikonoce uprostřed hlubokých
rozporů sociální a politické povahy a z toho vyplýva
jícího všeobecného napětí mezinárodního. Evropa a
a s ní celý svět podobá se v této chvíli Getsemane,
oné zahradě olivové, v níž Pán světů prožil nejtěžší
úzkosti za nový život lidí a světa. Velcí duchové mi
nulosti, předvídající velký pátek lidské historie, sotva
tušili desetinu oněch úzkostí a tísní, které se chvějí
v základech dneška. Prožíváme jedinečné chvíle svě
tových dějin. Nový svět má vyjiti z výhně, v níž vře
tolik různorodých sil. Na jedné straně snahy o sociál
ně spravedlivý řád a duchovní svobodu člověka, ná
rodů a států za vzájemného respektování práv, na dru
hé straně snahy o udržení materialistického kapita
lismu několika bohatých rodin a vedle toho snahy
o zestátnění všeho kapitálu pod patronancí několika
jedinců ze státní byrokracie. Ve své podstatě konflik
ty ideologií promítají se v mezinárodním měřítku ob
ratným způsobem v mocenský zápas o udržení a zá
roveň i rozšíření zájmových sfér velmocí, které samy
v mezích svých oblastí nedospěly k rozřešení nejnalé
havějších otázek demokracie a spravedlivého hospo
dářského a sociálního řádu. A tak jsme svědky toho,
jak rozepře mezi velmocemi, které dnes v podstatě
spojuje- toliko nebezpečný problém příštího Německa,
se spíše stupňují, než zmenšují, a to úměrně se vzdá
leností od posledního světového požáru.
Jaká je tedy naděje na všeobecný mír světa za těch
to předpokladů? Malá i velká. Malá v případě, že ve
světových konfliktech bude rozhodovati mocenský
prestiž místo všeobecné důvěry a místo vědomí, že
naše generace, proživší dvě světové katastrofy, mají
důvodné právo, aby těžkosti dnešních obtíží nebyly vy
hrocovány, ale řešeny cestou vývojovou a tak
ponechána možnost konečného vyřešení budoucím ge
neracím. Zdá-Ji se to některým jako příliš trpné sta
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novisko, pak ovšem nezbývá než ta druhá, velká na
děje.
Ale právě tato naděje nás vede k tajemství Kristo
vy Golgoty, k vlastnímu smyslu utrpení Bohočlověka.
Co bylo, abychom mluvili po lidsku, vlastním inspi
račním zdrojem velké Oběti Kristovy? Božský pres
tiž Kristův mohl použiti k vítězství vlastního práva
— královské vlády nad dušemi — prostředků tak
mocných, tak zázračně účinných, že z celé frašky ži
dovské velerady a poštvaného davu by dnes nezůstalo
ani zmínky, leda taková, jakou uvádějí evangelia při
zatčení Kristově v zahradě getsemanské. Tehdy Ježiš
ukázal zcela zjevně, podobně jako v Nazaretu, když
zázračným zmizením odvrátil pokus svých nepřátel
o ukamenování, že, kdyby chtěl, žádná světská moc by
mu nemohla ublížiti. Nejsou-li právě oni vojáci, kteří
přišli Krista zatknouti a po trojím opakování zatýkací formule třikráte padají na zem a zůstávají jako
přikováni až do chvíle, kdy jim Kristus laskavě po
ručí, aby vstali — nejsou-li tito vojáci výmluvným
předobrazem bezmocnosti takové světské moci, která
terorem dovede zabiti tělo, ale ducha zabiti nemůže?
Tajemství Kristova vítězství na Golgotě je cele
v jeho lásce. Jeho utrpení a smrt, jeho nevyrovnatelné
sebeobětování za spásu lidí je manifestací lásky, jaké
nikdy svět nepoznal: Ježíš odloží všechny prercgativy své božské moci a vlastním sebezmarněníra zjeví
svou bezmeznou lásku k lidstvu. Tak u paty Kříže
zvítězil po prvé v dějinách princip duchovní
nad hmotným, a to způsobem nevyrovnatelným.
Dosah velikonoční oběti Kristovy vedle své vlastní
metafysické hodnoty je i v čistě přirozeném smyslu
nepopiratelný. Oběť a láska k bližnímu jako nejvyšší
mravní hodnoty jsou měřítka, jejichž účinek v sociál
ním, hospodářském a politickém řádu světa může
v jistém smyslu znamenati nepoměrně více než celý
kodex slavnostně sjednaných zákonů, usnesení a pro
hlášení, jejichž splnění konec konců závisí zase mno
hem spíše na vnitřním, t. j. mravním souhlasu, než je
nom na síle odvetných opatření v případě jejich ne
plnění nebo zanedbání. Podobá se pravdě, že svět,
zklamaný tolika slavnostními přísahami, ujednáními,
pakty a aliancemi, které se ve vhodnou dobu porušují
jako nevýznamný artikl, hledá mocnější oporu v zá
pase o spravedlivější řád světa: skutečně mravní
určovatele problémů dneška, nezištnou
lásku člověka k člověku, lásku k svobodě vlastní, stej
ně jako k svobodě bližního, porozumění a vzájemnou
důvěru lidí, usilujících o stejné sociální blaho, byť
i formami rozmanitými, jen když neodporují obecným
požadavkům přirozených práv a svobod lidských.
Svět došel posledními bolestnými zkušenostmi k po
znání, že není mravnost jako mravnost, že pojetí de
mokracie, svobody a lidskosti se rádo upravuje podle
přání mocenských činitelů. Zažili jsme typickou
»mravnost« šovinistických nacionalismů, jsme však
také svědky různé »mravnosti« dnešních apoštolů ka
pitalistického materialismu, ať liberálního nebo marxisticko-státního. Ale většina lidí dobré vůle ve světě
cítí a je o tom přesvědčena, že mravnost může býti je
nom j e dn a a že zvláště podceňování zásad křesťan
ské mravnosti při obecné úpravě poměrů je základním
ochuzením každé obnovy, ne-li přímo jejím ohrožením.
Nedívejme se do historie plné omylů, která měla mož
nost vybudovat radostný svět na zásadách křesťan
ství, ale nevybudovala. To tedy nezklamalo křesťan
ství, ale křesťané, zaprodaní vášním vládychtivosti,
ziskuchtivosti a požitkářství těla, stejně jako je tomu
i u dnešních odpůrců spravedlivého sociálního řádu,
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duchovní svobody člověka a opravdového míru ve
světe. Neboť tam, kde pravda, obecné dobro a mravní
smysl jsou podřízeny hmotným činitelům života, jež se
naproti nim povyšují jako hlavní určovatelé pokroku
a civilisace, pak všechna dobra hmotná, majetek, po
volání a výhody hmotné stávají se nevyhnutelně pra
menem žádostivosti a žárlivosti a ovšem i pramenem
nesvornosti, sporů a rozvratu.
Ze všech zkušeností, ke kterým svět dospěl, je nej
cennější ta, která je samou podstatou křesťanské
mravnosti: chceš-li mír, připravuj mír!
Než všechno úsilí o zbrojení — je daleko užitečnější
pro národy propagace míru, smírného pořádá
ní všech veřejných záležitostí. Dokud nepronikne me
zi národy hlas Kristův o pokoji, o míru a vzájemné
důvěře a lásce mezi lidmi, nadarmo se budou scházet
konference, jednající o sníženi a omezení všeobecného
zbrojení. Je omylem domnívati se, že může vzniknouti
pravý pokoj mezi lidmi a národy, dokud se nedosáhlo
vnitřního pokoje, to znamená, dokud duch

pokoje a smírného řešení neovládá mysli a srdce
lidí, dokud se k důvodům spravedlnosti nepojí láska,
která je dokonce silnější než spravedlnost, jak sou
hlasně potvrzují Izaiáš i sv. Tomáš Akvinský.
Kdysi existovaly Ligy pro lidská práva. Proč by se
v úzkostech dnešního světa, trnoucího o osud veškeré
civilisace v pohromách příští atomické války, neměla
organisovati Liga pro mír? Proč by se neměl buditi
odpor k válkám, proč by se nemělo upozorňovat! dů
razně, soustavně a záměrně na nepředstavitelné ka
tastrofy, které nevyhnutelně příští válka způsobí?
Arci nejpřednějším úkolem všech lidí dobré vůle mělo
by býti úsilí o největší možnou pacifikaci veškerého
života národů a tím i vítězství mírové myšlenky: P acifikace duší jako nej trvalejší před
poklad obecného míru v národech i me
zi národy.
Kéž letošní velikonoční poselství míru nám připo
mene tuto velikou potřebu světa důrazněji, než kdykoli
předtím!

Svoboda jako dohoda a porozumění
Podle křesťanského názoru je každý z nás stvořen
k obrazu Božímu. Z toho důvodu a také proto, že kaž
dý z nás potřebuje svých bližních, aby se mohl plně
rozvinout a uplatnit všechny své schopnosti, považu
jeme za svou mravní povinnost dbát o svobodu všech
lidí a zúčastnit se veřejného života. Lhostejnost vůči
osudům druhých a vůči událostem veřejným je pro
křesťana proviněním. Lhostejnost je opakem dobré
vůle. A pojem dobré vůle, který teprve křesťanství
pevně stanovilo a který evangelia rozšířila po celém
světě, znamená výslednici všech základních pouček
křesťanské politiky, o nichž jsme výše hovořili.
Zároveň však říkáme, že není jasné politiky bez jas
ného a pevného názoru. Muže tedy snadno vyvstat
otázka: jestliže se svobodné myšlení našich spoluob
čanů bude ubírat jiným směrem, než naše myšlení
vlastní, jak to smířit? Přinutíme-li je ke svému pře
svědčení, zachováme tak zásadu svobody? Přijmeme-li
jejich zásady, zachováme svůj vlastní pevný názor?
V článku o křesťanských úspěších a neúspěších
(Obzory č. 8) jsme již měli příležitost zmínit se
o tom, že svobodu je nejednou třeba bránit proti vol
nosti. Bránit se proti něčemu znamená ovšem být
s tím v nepřátelství. Takové nepřátelství je nevyhnu
telné. Svět nám je ovšem vytýká. A zejména v posled
ní době nám je vytýká. Buď si vzpomíná přímo na
slova Kristova: »Oheň jsem přišel metati na zemi, a
co chci jiného,.než aby se rozhořel?« a na proroctví
o tom, jak povstane syn proti otci, a pak padá výtka
i na zakladatele křesťanství — anebo, což je ovšem
ještě křivější, vytýká křesťanům, že se Kristově nauce
zpronevěřili.
Vytýkat však můžeme někomu druhému jen to, co
sami uznáváme za špatné. Naši vrstevníci rádi citují
verš básníkův »Tantum religio potuit suadere malorum« a pohrdavě vypočítávají, kolik válek zavinilo
náboženství ve středověku. A považují to za důvod,
aby náboženství odsoudili. Nepotřebujeme však básní
ků a vystačí nám vlastní paměť k tomu, abychom si
vzpomněli, kolik válek bylo v nové a nejnovější době
svedeno pro samostatnost národů. Má nám to snad
být důvodem k tomu, abychom ideu národní samo
statnosti odsoudili a začali jí opovrhovat?
Podobně je tomu s volností slova. Náš vrstevník
5e velmi pohoršen nad tím, že křesťané před pěti nebo
šesti stoletími upálili někoho, kdo hlásal, že právo
platné držení kteréhokoli úřadu závisí na držení mi
losti posvěcující, nebo někoho, kdo rodinný život pro180
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hlašoval za přísežné krvesmilstvo. Ale což sami dnes
nepopravují lidi, o nichž mají pouhé podezření, že po
máhali hlasatelům nacistické nauky o rase? A mož
nost hlásat tuto nauku snad nespadá mezi možnosti
volného projevu?
Jestliže tedy nepřátelství vůči myšlenkám, které,
kdyby se uskutečnily, omezily by svobodu člověka, je
vždycky a nevyhnutelně nutné, a jestliže nelze zříkat
se jasného a domyšleného názoru ve prospěch zásad
nedomyšlených, zbývá jen druhá možnost: pevně proti
těmto nepromyšleným zásadám vystoupit. Je však po
tom vůbec možné žít s jejich následovníky v stejné
společnosti ?
Ano. Je to možné. Křesťan totiž i tam, kde v minu
losti postupoval co nejpříkřeji — skoro nekřesťansky,
možno-li tak říci — lišil se v jedné věci velmi znatelně
od postupu dnešních očistných soudů. Žádal totiž na
provinilci odvolání, a dosáhl-li ho, přestal jej soudit.
(Dnes, není tomu dávno, viděli jsme veliké procesy,
na kterých se stoupenci nauky Trockého ke všemu
přiznali a celou onu nauku kajícně odvolali — a přece
byli odsouzeni a popraveni.) Tento rozdíl je možno
vyjádřit jednou větou: křesťanství se nemůže vyhnout
nepřátelství vůči myšlence, ale zavrhuje nepřátelství
vůči člověku. Jedině tímto smyslem jsou naplněna
i Kristova slova o ohni, který přinesl na svět.
A tento zásadní poznatek by nám měl být výcho
diskem i v dnešních dobách. Na všech stranách mů
žeme pozorovat, jak se bojuje proti člověku. Kdekdo,
na jehož myšlenky se nestačí, se očerní, zbaví zaměst
nání, uvrhne do vězení a »likviduje«, jak zní ono hez
ké slovo naší doby. Nesmíme si však počínat stejně!
Právě naopak!
I když je nauka sebezvrácenější, člověk, který ji
hlásá, je člověk; a jako člověk těžko, velmi těžko v so
bě potlačuje aspoň touhu po dobré vůli. My, křesťané,
víme, že každému člověku, i když nezná křesťanské
nauky, je dána možnost a schopnost přitakat ke krá
se Tvůrcova díla a projevit dobrou vůli. Jak jinak by
se mohly v naukách nedůsledných a křivých vysky
tovat prvky kladné? Jak jinak by na příklad dialek
tičtí materialisté mohli mluvit o mravních povinnos
tech, když současně sami dovozují, že celý obsah lid
ského života je dán přírodními instinkty, a není žád
ného důvodu, proč by na příklad pud hrdosti měl mít
v některých případech přednost před pudem sebe
záchovy ?
Když tedy dobrou vůli považujeme za nejpodstat
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nější pro sebe samy a čekáme ji také od druhých, mu
síme také právě v ní vidět základ politického života —
nikoli v názorech, k nimž dospívá zmatený intelekt.
Ale musíme si také být vědomi toho, že dobrou vůlí
nerozumíme určitou smířlivou náladu. Při nejmenším
s naší strany to musí být mnohem více: hrdinná láska
pro lásku samu, která je původem všeho.
Na základě dobré vůle lze dospět k mnoha poči
nům — i pospolitým počinům, které lze nazvat klad
nou, tvůrčí politikou. Na jejím základě lze také po
měrně nejlépe určit právní normy na ochranu zdra
vého života ve společnosti. Tyto normy nelze určit

Zákony hradbou i pilířem
Starý Rašín vzkázal se smrtelného lože, že je nutno
mluvit národu pravdu a nebát se ji celou vyslovit.
Jaký má smysl sebe samotného obelhávat? Na jak
dlouho a komu se tím pomůže? Ten, kdo něco před
stírá, co není, podobá se podvodnému majiteli podni
ku, který zanáší fiktivní položky. Máme oprávněnou
obavu, že dnes je mnoho těch, kteří jen předstírají a
zanášejí fiktivní položky a málo těch, kteří jsou od
hodláni mluvit celou pravdu.
Fiktivní položkou je mluvení, že »nový právní řád«
je teprve ve stavu zrodu a že, až se narodí, bude teprve
klid, jistota, blahobyt atd. Pravdou však je, že platné
zákony jsou soustavně porušovány a spravedlnost je
smýkána po ulici právě ponejvíce těmi, kteří mají
dbát, aby zákony byly zachovávány a spravedlnost
ctěna. Četné orgány lidové správy a bezpečnosti špat
ně se uvedly na scénu t. zv. lidové demokracie. Presi
dent mluvil o chaosu a ministr spravedlnosti o zvůli,
která je protestem i zápasem proti lidu.
Procházíme nebezpečným údobím. Případů neúcty
k zákonům a spravedlnosti je příliš mnoho, než aby se
mohly nadále shovívavě zavírat oči a neřest přikrývat
umělým pláštěm propagandy. Leckde se mluví o ne
zákonnostech tak, jako by šlo prý o protesty proti
zbytkům starého právního řádu. Touto formulací má
snad být sjednáno pochybné alibi a ponechávány
pootevřené dveře pro další stranicko-mocenský tlak
na platný právní řád. Nikdo z odpovědných funkcio
nářů státu nemůže se zbavit rozřešení politicky sice
obtížného, ale zas velmi jasného a jednoduchého pro
blému: řídit se právním řádem a nikoliv hrozbou
ulice. Kdyby se projevila nedostatečná pevnost a roz
hodnost ve věci samé, nebezpečí by bylo ještě více po
síleno a zmnoženo. Věříme, že většina odpovědných
mužů je si plně vědoma dosahu některých událostí a
ví, co je třeba činit. Není nadsázkou a přibarvováním
řekneme-li, že, kdyby nebyla bezodkladně zahájena
cílevědomá stavba pevné hráze proti chaosu, že by se
brzy začalo hrát o základy svobodně organisované
společnosti v obci, okresu, zemi a ve státě.
Zatýkání soudců a občanů ze zvůle některých orgá
nů lidové správy a bezpečnosti představuje výmluvné
svědectví soustavného porušování ústavního zákona
o ochraně osobní svobody. Jinde byly záměrně a té
měř s oficiální příchutí odborových orgánů mobilisovány »masy lidu« proti soudcům. Nejvážnější však se
nám zdá historie organisovaného odporu proti roz
hodnutí nejvyššího správního soudu. Případy, kde
v nižších stolicích, ať soudních, či správních bylo vy
nuceno porušení zákona útiskem, mocí, nebo jiným
násilím, jsou jistě vážnými a krajně nebezpečnými pří
znaky, ale přec postižený má naději, že jeho právo
bude ochráněno ve vyšší instanci. Ale měly-li by se
začít ohrožovat 'poslední stolice práva, pak by občané
začínali ztrácet vůbec důvěru, zda je možno zákonOBZORY

snadno. Někdo může zdůrazňovat, že ve středověku
i později bývalo inkvisičních soudů často zneužito, a
může také vytýkat oněm dobám, že tehdy bývali zby
tečně odsuzováni lidé, jejichž nauky nemohly ještě
společnost poškodit. Někdo jiný může zdůrazňovat, že
v novověku, ba zejména v nejnovější době byli a jsou
lidé vůči podvratným myšlenkám lhostejni, a může
právem vytknout, že soud v Norimberku se sešel te
prve tehdy, když již miliony lidí byly zbytečně zahu
beny. Jen dobrá vůle může aspoň přibližně správně
vytušit hranice nebezpečí. Dobrá vůle, která znamená
shovívavost i statečnost zároveň.

Dr Luděk Forman
ným způsobem dovolat se spravedlnosti. Nejvyšší
správní soud je jedním z hlavních pilířů právního stá
tu. Zejména v demokratické republice, kde naskýtá
se často velká možnost ke zpolitisování a zestraničtění
veřejné správy, má nejvyšší správní soud poslání hrad
by práva, která musí neochvějně stát uprostřed vlno
bití, o níž se roztříští každá snaha, mocí a útiskem
právo potlačit a zákon stranicky vyložit. Tam, kde by
se nezastavil mocensko-stranický boj a zájem ani před
posledním útočištěm, nemůže být řeči o právním a
ústavním státě. Stane se však bezpráví právem, když
ono násilím zaujme místo práva? Právo mocí potla
čené a znásilněné nepřestane být němou výčitkou a
bezpráví druhým svým ostřím obrátí se proti původ
cům protiprávního a protizákonného násilí.
Situace pro vládní a výkonnou moc je velmi jedno
duchá. Vláda svobodné ústavy, ať je její politické slo
žení jakékoliv, nemá vůbec na vybranou. Může jen
poskytnout potřebné prostředky, aby právu bylo po
moženo. Kdyby byla zvolena jiná cesta, pak je zby
tečná existence nejvyššího správního soudu, pak je
zbytečné předstírat soudcovskou nezávislost, ale pak
by byl také zahájen, ať přímo, či oklikou, vstup na
pole bezprávního policejního absolutismu. Za těchto
okolností mluvit ještě o demokracii, by bylo předstí
ráním fiktivních položek. Logicky by se pak systém
tak zv. lidové demokracie ztotožnil se systémem po
licejního despotismu.
Nemůžeme než volat politické strany k rozumu. Ně
které politické strany dopouštějí, aby stranická věr
nost byla více hodnocena, než věrnost k zákonům.
Vzniká veliké nebezpečí pro všechny a pro svobodu.
Některé politické strany se stávají absolutistickými
vládkyněmi, pokládají samy sebe za zákon, za vládce,
za zákonodárce, za soudce, za první a poslední účel.
Občan, jeho rodina, obec i stát ztrácí se ve stínu stra
nictví.
Právo je mravní mocností a povinnost je mravní
nutností. Zákon je jejich formálním výrazem. Vyloučíme-li z obou stran jedné věci mravnost, vyloučíme
podstatu. Odstraníme-li podstatu, právo s povinností
změní se v bezpráví a anarchii. Společnost organisovaná bez mravních zřetelů, nestojí na právu. Společ
nost, organisovaná. bez práva a spravedlnosti, rozpad
ne se v anarchii, a pak dříve nebo později se stane
obětí despotismu. V některých politických stranách,
jak se dnes projevují, vidíme jednu z hlavních příčin,
která odstraňuje mravní podstatu, a tím i právo a po
vinnost. Podkopy pod nezávislými soudy jsou přízna
kem i důsledkem.
Celá politika omezuje se na zásadu: správně vidět
a podle toho činit spravedlivé činy. Zákon je a musí
zůstat mízou a životním principem svobody. Začal-li
by zákon ztrácet sílu, byl by to začátek neodvratného
konce svobody a demokracie.
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Zemědělský sjezd
Čs. strana lidová konala ve dnech 19. a 20. března pra
covní sjezd své zemědělské složky. Byl rozčleněn na řadu
sekci, které se podrobně obíraly otázkami výroby rostlinné,
živočišné, lesní, zemědělského průmyslu, družstevnictvím, zá
konodárstvím a jinými dalšími problémy, které se dotýkají
našeho zemědělství. Jedna z komisí měla za úkol zabývati
se otázkami cen a celou problematikou rentability zeměděl
ské výroby.
Při jednání se ujasnila celá řada otázek a objevila i celá
veliká tíha problému zemědělských cen a jeho řešení. Obje
vilo se, že tu není jenom disparita vůči průmyslu, ale že tu
je i řada vnitřních disparít cenových, které vedou k hospo
dářským poruchám. Objevilo se však, že jsou některé zjevy,
na které máme my, zemědělci, plné právo poukázat a žádat
o sjednání nápravy.
Při studování celkového problému musil především vyystati rozdíl, který je mezi cenovými násobky mezi výrobou
rostlinnou a živočišnou. Je známo, že násobky výroby obilné
činí asi dvojnásobek, u ječmene jenom 1.7, u výroby živočišné
však 4násobek- Avšak produkty rostlinné bohatých krajů,
t. j. cukrovka a chmel, mají násobky 4.5 a 4.8. Tady se jeví
určitá disparita proti chudým krajům, jejichž produkt, bram
bory, mají násobek pouhých 2.8.
Při objasňování cen výrobních nákladů je viděti, že u růz
ných potřeb pro zemědělství jsou přibližně 3 cenové skupiny.
Prvá skupina, umělá hnojiva, železo a cement mají násobky
výroby rostlinné,, při čemž hnědé ulili tuto skupinu o něco
převyšuje (2.7). Druhá skupina je tvořena palivovým dřívím,
benzinem, cenou podkov, ostřením pluhů a latí — ta odpovídá
asi násobkům výroby živočišné, kdežto třetí skupina, polštá
ře na koně, petrolej a drobné potřeby (koště atd.) jsou vy
soko nad všemi cenami zemědělských cen.
Další velkou skupinou cen jsou mzdy dělnické ve výrobě
zemědělské, které mají násobky nejvyšší, t. j. od 4.57 až do
8.58, a s tím souvisí ještě sociální pojištění, které má ná
sobek 7.2.
Jestliže jsme si vědomi toho, že disparita cenová již před
druhou světovou válkou činila 43% proti nákladům výrob
ním, při srovnání s cenami v let 1913-14, vidíme jasně, v jaké
situaci je nyní naše zemědělství. Disparita je zajisté nejméně
taltová, jako roku 1938, ba chci tvrditi, že je určitě větší.
Ze zkoumání plyne, že je jistě větší v oblastech obilnářských, obilnářsko-bramborářských a pastvinářských. Toto své
tvrzení opírám o srovnání výrobních nákladů i cen zeměděl
ských výrobků, jež svědčí o tom, že nynější cenová politika
jde proti našim chudým horským krajům, což je přímo ne
pochopitelné v době, ve které socialismus hlásá, že přináší
zlepšení postavení těch nejchudších a nejubožejších. Tady
čísla dokazují něco jiného.
V jakém postavení je dnešní zemědělec, o tom svědčí uzá-

Ing. F. Našinec
věrky našich státních a zemských statků, které vykazují
pasivitu asi 600 Kčs po 1 ha. To znamená, že se jde na samu
podstatu našeho zemědělství, což se projevuje ovšem různým
způsobem. Větší hospodářství se zadlužují, vyprodávají svůj
inventář, pomáhají si z lesní těžby, pokud mají lesy. Ná
jemci utíkají ze statků a nechávají je neobdělány, ztrácejí
raději kauci, nežli aby ztratili celé své jmění. Menší a střední
hospodáři se uskrovňují ve svých potřebách a s nadlidskou
námahou drží svá hospodářství v chodu, děti z těchto hospo
dářství houfně utíkají do jakýchkoliv jiných povolání. Kdy
bychom měli podrobná čísla statistiky, tedy bychom viděli,
že tito naši střední a malí zemědělci dřou do úpadu při ho
dinové mzdě 3—4 Kčs.
A tu jsem u další otázky tohoto problému. Naše strana,
která je stranou křesťanskou, cítí již ze svého programu po
vinnost stavětí se na obranu těchto svých spoluobčanů. My,
zemědělci, však se musíme tázati, kde je v této těžké a osu
dové době naše zemědělská věda, naši spravovědci, výzkum
níci, kde je naše Zemědělská akademie, kde je náš Jednotný
svaz českých zemědělců, kde je vůbec naše věda národohospo
dářská? Jak to přijde, že my, ubozí praktičtí zemědělci,
musíme při svém těžkém postavení hospodářském ještě konati práce, která má býti konána theoretiky ? Či jsou všichni
jenom k tomu, aby seděli v kancelářích, nejvýše v učebnách,
a necítí svou mravní povinnost pozdvihnouti svého hlasu?
Nemají národohospodáři povinnost ukázat! na to, kam ny
nější politika dovede naše zemědělství a stát? Nač máme
Jednotný svaz zemědělců, který nás, zemědělce, stoji velké
miliony, či nemá své spravovědné oddělení? Co vězí za touto
mlčenlivostí, nestatečnost ? bázeň před terorem, neupřímnost,
nezájem? Je třeba odpověděti věcně a nepředpojatě, zkoumati příčiny a podstatu tohoto zjevu a dáti jasnou odpověď,
neboť v nynější těžké době by zemědělská stávka, kdyby
k ní došlo, znamenala pro nás katastrofu, poněvadž náš ze
mědělský vývoz jedině nám umožňuje chod našeho hospo
dářství a opatření surovin i pro náš průmysl.
Nepředpojaté zkoumání vědecké dá nám také odpověď na
některé otázky, jako, zda jsou oprávněny diferencované ceny
podle výměry, zda je oprávněna výměra 13 ha v našem po
hraničí a zda hranice 50 ha největšího zemědělského závodu
je správná, zda je správné, že se v pohraničí zemědělcům
vzaly od jejich usedlostí lesy, zda je opodstatněné drobiti
usedlosti v pohraničí atd. atd. To všechno bychom my, ze
mědělci, chtěli mít vědecky zdůvodněno, abychom bylí jisti,
že nelétáme jenom v nadhvězdných výšinách hesel, ale že
zemědělskou politiku budeme dělati pro náš národ a naše
zemědělství, které je neodlučně spjato s naší půdou, která
ve své většině je chudá, byť byla krásná. My nesmíme ha
zardovat, abychom i o tuto chudou naši půdu nebyli při
praveni.

Z dopisů redakci
»Obzory« a soc. demokraté
Vážení, jménem výkonného výboru čs. sociální demokracie
ve Vladislavi tlumočíme Vám rozhodnutí našeho členstva,
shromážděného na výroční valné schůzi v pátek, 21. března
1947, abychom Vám vyjádřili své sympatie.
Hovořili jsme o tisku, jeho úrovni a zjistili jsme, že mno
ho našich členů čte pravidelně také Vaše »Obzory«, které
\ řadíme hned vedle týdeníku »Dnešek«. Jsou pravdivým
zrcadlem světa. A pravda ještě nikdy nikomu neuškodila.
Ti, kteří volají po zastavení »Obzorů«, jsou divnými demokra
ty. Když demokracie a svoboda slova a tisku, tedy i pro Vás.
Poroučíme se Vám s projevem úcty.
Za: Místní organisace čs. soc. demokracie ve Vladislavi,
Boh. Holčapek, jednatel, Stan. Cejpek, starosta (předseda).
PS. Za projev porozumění srdečně děkujeme, ceníce si de
mokratického postoje, který se zastává svobody slova —
jak se na pravé demokraty sluší — bez ohledu na stranické
rozdíly.
Aby se sekční šéf závodní radě zalíbit! ráčil
Vážená redakce, za okupace jsme se utěšovali, jak po znovunabytí naší samostatnosti dáme výhost naší přebujelé a
protekční byrokracii a jak všechny byrokraty přeškolíme
na úředníky, sloužící lidu a nikoliv lid šikanující. Leč v této
útěše jsme se notně zklamali. Byly-li již dřívější byrokra
tické poměry příčinou nespokojenosti, jsou nynější poměry
úplnou džunglí, která se stala našim byrokratům skutečným
rájem. Nejen že zůstal, jak již řečeno, zcela zachován pů
vodní nepružný a zastaralý způsob úřadování a uplatnil se
znovu v plné míře náš příslovečný smysl pro duchamorné
pisaření, ale situaci ztížila po revoluci ještě ta okolnost, že
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úřady a kanceláře byly doslova zaplaveny proudy lidí bez
potřebného vzdělání a schopností. Školní vysvědčení, ba i vy
svědčení zachovalosti nahradila těmto lidem stranická legi
timace, Právě ti, kdož proti úředníkům a inteligenci nejvíce
štvali, sami zatoužili po jejich postavení.
Z těchto novopečených ^taky-úředníků«, kteří se vyšinuli
k úřednickým bydlům jen díky své konjukturální stranické
hamižnosti, stali se záhy velmi sebevědomí nadutci, kteří ne
jen že přerůstají přes hlavy starým zkušeným úředníkům,
ale jsou metlou a postrachem nervů hlavně občanům, kteří
s nimi přicházejí úředně do styku.
Cítil-li se dříve občan nevlídným jednáním některého úřed
ního orgánu osobně dotčen, nebo ve svých zájmech zkrácen,
měl možnost stěžovat si cestou dozorčí u přednosty úřadu,
který zjednal krátku cestou potřebnou nápravu a bylo-li toho
zapotřebí, vinníka po zásluze potrestal. Každý představený
byl vybaven touto autoritativní pravomocí a byl proto pod
řízenými zaměstnanci náležitě respektován. Z toho důvodu
snažil se každý úředník, aby vydal ze sebe co nejvíce a aby
nebylo proti němu stížností. Jestliže se dříve každý úředník
hleděl zalichotit svému představenému, je tomu dnes právě
naopak. V nynějších poměrech hledí se zalichotit představený
svým zaměstnancům, neboť jedině na dobré shodě s nimi, resp.
s jejich závodní radou, je závislé jeho existenční postavení.
Proto si netroufá mnohdy potrestat ani vyloženého lajdáka,
aby se nedostal do konfliktu se závodní radou. Podá-li si
občan dozorčí stížnost do nepřípustného postupu některého
úředníka, stává se zhusta, že přednosta úřadu, jenž dříve
býval postrachem nedisciplinovaných jedinců, místo, aby
proti vinníkovi zakročil, ještě ho kryje a snaží se jeho jed
nání omluvit.
V, Šourek.
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KULTURA VE SVĚTĚ I UNÁS
Válka v poušti
»Pane ministerský předsedo, je mou
povinností Vám hlásit, že tuniská kam
paň je skončena. Všechen odpor nepří
tele ustal. Jsme pány severoafrických
břehů.« Do těchto několika slov gene
rála Alexandra je sevřeno ono veliké
dění severoafrických bojů, které jsme
kdysi sledovali s napětím, dostávajíce
zároveň novou lekci ze zeměpisu v po
době podivně znějících jmen. Byly to
boje namáhavé, spojené s mnohým strá
dáním v oblasti pouště, kde se veliká
horka střídala s mrazivým chladem. Ty
to boje poznáváme dnes zblízka ze zpráv
válečných zpravodajů, které přináší
knížka »Válka v poušti«. (Záznamy
britských zpravodajů. Přeložil Ludvík
Král. 28 obrazů na křídě a 7 map. Vy
dalo nakladatelství Universum v Praze
1947. Brožované 110 Kčs). To, co jsme
se domýšleli z kusých zpráv, máme nyní
shromážděno v souvislém dramatickém
vypravovánu Zdá se, že lidé velmi brzy
zapomínají, co kdysi sledovali s napě
tím a v době, kdy by byli vděčni za
každou sebemenší zprávičku. Zde je to
řečeno nepatheticky a nesentimentálně,
ale tím názorněji poznáváme všechny
ty zvraty, ústupy a vítězství, všechny
ty šťastné a nešťastné chvíle, které na
konec vyvrcholily v konečné vítězství
nad vojsky býv. osy. Český čtenář pře
čte jistě se zaujetím tuto knihu, v níž
se doví podrobně o průběhu všech bojů,
o kterých za války věděl tak málo, a nad
kterou si také uvědomí důležitou sku-

tečnost, že i zde se tak těžce bojovalo
o jeho svoboda a svobodu celého světa.
Sedm map provází vypravování zpravo
dajů a umožňuje tak sledování textu,
mnoho obrázků na křídě ilustruje ná
zorně události v knize vyprávěné. Kníž
ka vyšla v knihovně Dokumenty, kte
rou řídí dr, Ivo Ducháček a dr. B. Chu
doba a jest dobrým zahájením knihovny
reportáží a dokladů z dobového dění.
R. V.

Vzpomínka i varování
Ota Kraus a Erich Schön, dva z má
la lidí, kteří se vrátili z koncentračního
tábora v Birkenau, vydali své vzpo
mínky pod názvem »Továrna na smrt«
(nakladatelství Čin, 96 Kčs, stran 233).
Je to kniha úděsná svou pravdivostí,
od jednoduchých záznamů svých auto
rů až po kresby Diny Gottliebové. A
je to také kniha potřebná: jak rádo se
zapomíná i v nevalném dnešním míru, ne
jen že takové věci byly, nýbrž že stále
ještě jsou. Kéž by se tato knížka stala
částí našeho svědomí.
B. Ch.

Studentské prázdninové tábory
Ústředí katolického studentstva při
pravuje, jako minulé prázdniny, student
ské tábory. Budou umístěny v nejkrás
nějších místech Čech a Moravy. Naše
přípravy však brzdí nedostatek solid
ních dobrých kuchařek, jejichž úkolem
by bylo převzít starost o stravování
studentů a studentek v jednotlivých
turnech vždy po dobu tří neděl. Obra-

címe se na katolickou veřejnost, zvláště
na ženy a matky naší mládeže s pros
bou, aby za výhodných podmínek pře
vzaly žádané funkce. Naše prosba je
opravdu naléhavá, neboť nenaleznemeli dostatečný počet dobrých a starostli-vých kuchařek — opravdových mami
nek našich táborů — nebudeme moci
uskutečnit zamýšlený počet turnů, což
by znamenalo, že stovky sociálně" sla
bých studentů by nenalezly nutnou du
ševní a tělesnou rekreaci.
_ Bližší informace, ústní i písemné, podá
Ústředí katolického studentstva, Praha
I, Křižovnická 1, telefon 325-22.

Kapitoly z dějin umění
Krásně vypravená kniha, kterou vydal V. Petr, Praha, a která obsahuje
vybrané stati o umění z pera zesnulého
odborníka, universitního profesora Voj
těcha Blrnbauma (1877—1934), za
slouží sl pozornosti. Jeho »L· i s t y z d ějln umění«, které z pozůstalosti vy
brala jeho spolupracovnice a žena dr. A.
Bimbaumová, nejsou souvislou knihou
o dějinách uměni. Je to spíše jakási
všehochuť, jsou to stati o různých údo
bích vývoje umění v českých zemích i ve
světě, ale jsou to také stati o nedávných
a ještě živých otázkách, s nimiž se setká
vali odborníci v posledních letech první
republiky, když šířící se materialismus
a praktický smysl pro užité umění, ja
kož i pro moderní, bezohlednou výstav
bu města ohrožoval staré umělecké pa
mátky, v nichž se zračil kulturní vývoj
několika staletí. A právě tato různoro
dost látková 1 co do zaměření učinila
z knihy četbu zajímavou a poutavou. F. J.

Divadlo týdne
Alexej Konstatinovič Tolstoj Car Ivan Hrozný. Režie Aleš
Podhorský. Výprava Vlastislav Hoffman. Přeložil a upravil
B. Mathesius. Národní divadlo. — Sean O'Casey Juno a páv.
Režie Jan Škoda. Výprava Jan Sládek. Přeložil Josef Schwarz.
Realistické divadlo.
Když jsme se v Národním prokousávali spolu s herci nu
dou historického obrazu o Ivanu Hrozném, měli jsme čas pře
mýšlet o tom, co by asi toto drama z poloviny minulého sto
letí zachránilo. Snad styl, rozložitý, majestátní styl; v něm
by však českému jevištnímu výrazu bylo ještě nepravděpo
dobněji. A tu nás napadlo řešení, jež by překlenulo nepravdě
podobnou, nezáživnou a ornamentální pompu: opera! Ano,
lira s takovou psychologickú jednoznačností a dramatickou
neproblematičností, ne-li mělkostí, se báječně hodí za operu.
Ivan je tyran par excellence: vraždí, pletichaří, lže, kosi ne
vinné. Ale nevinných je pramálo a ti, jako slabomyslný
syn Fedor, nestačí na konflikt.
Umělecký záměr pana Vydry v hlavní roli (a paradoxně
I vodítko k slabinám dramatu), tkvěl ve snaze po »zlidštění«
zla ve smyslu, jakoby nahodilého prozrazení pohnutek, které
velikánu zločinu nemají unikati, ve snaze o potření domněn
ky, že zločin může být znakem velikosti, že jsou na světě
lži vznešené — a nebál se ani směšnosti své postavy (při
scéně, kdy rozkazuje bojarům přijmout pokání), vulgarisoval,
jen aby zlehčil nesnesitelnou monumentalitu textu. Tato inti
mita živočišného proudění je právě už obsažena v samotné
literární předloze velkých her. Vzpomeňme jen na Shakespea
rovy obry hříchu, jako Richarda IH., co toho na sebe povědí.
A tak bychom mohli chválit jednoho herce za druhým z ně
jakých čtyřiceti, kteří se na velkolepé byzantské scéně Hoffmanově objevovali, ale co plátno, když to byli oni, kdo hru
musel inspirovat, místo aby ona je inspirovala k převtělo
vání. Ani dobrý překlad rytmisované prósy nic nepřidal.
Uvedením irského dramatika Seana O’Caseyho na české je
viště zasluhuje se Realistické divadlo o značný dramaturgic
ký přinos. Dnes, ■· kdy každé politikum, pronesené s jeviště,
filmu nebo rozhlasu, skřípe frázemi a nepravdami, jsme
vděčni za realistické slovo, které nás uchvátí svou nemi
losrdnou věrností životu.
Rodina Boylova z dublinské periferie se těžce protlouká
životem za »slavných, dějinných chvil«, jak se rády nazývají
pusté řeže o moc. Muži se vraždí ze setrvačnosti, zrazují, na
parují se, příživničí a jsou lhostejni k násilí a citu a přitom
jsou pro svět nositeli »revolučních« skutků. Ale i ten, který

OBZORY

má lidství v »programu«, prchá před účastí s poníženým
čistým lidstvím. Odpověď je dána v ženách, jimž byla sice
přiřknuta nepatrná role v převratech, tím větší však v boji
o hodnoty stálé. Jsou schopny nezištné lásky a skrze svou
úlohu v koloběhu života vidí nesmyslnost irracionálních svá
rů, jsou schopny vymanit se z bídy nejtěžší, z bídy strachu,
neboť ještě k nim může víra, obsažená v prosbě: Svaté Srdce
Ježíšovo, odejmi od nás tu vražednou zášť a dej nám Svou
věčnou lásku! Ne, lidé si nemohou být konečnou autoritou,
zrazují obraz Boží a sebe. To je asi postulát hry O’Caseyho.
A je pronášen mediem nesmírného dramatického účinu.
Bavme se, smějme se, poslouchejme písničky, jaké Irové po
slouchají u krbů, radujme se z dočasných vyváznutí, zaslep
me se i blahobytem — všudypřítomný teror tím nezažehnáme. Není ani za dveřmi, je přímo v nás, v naší lhostejnosti.
A tu přijde jeho oběť, jako výstraha a trapná výčitka, sou
sedka paní Tancredová (Jelínková) a zmrazí naši bezstarost
nost. Ale lidé se otřepou jak psi. Fohrdli-li jsme řádem svě
domí, řádem soucitu a ohledu, zbudeme jednoho dne sami
v prázdnotě pokoje, z něhož byl vyklizen nezaplacený náby
tek, sami v chaosu hlavy »kapitána« Boyla.
Příběh hry je jaksi natisknut na širší příběh Irského po
týkání, v které zdegeneroval boj o nezávislost, a oba pří
běhy se vzájemně prolínají. Je-li drama sporem světa ideál
ního se světem reálním, je-li zápasem povinnosti (třeba jen
vidět) a slabosti (nevidět), projeveným zkouškou, dostali
jsme tu silné a otřesné drama. A je v něm i ona harmonie,
jež musí být přítomna rozuzlení a jež pochází od bytosti
vyšší. To uvědomění spojitosti vlastního srdce s krutými
ději mimo ně, které prožije Juno, je očistné a usmiřující.
Styl hry zřejmě »leží« smíchovskému souboru a Škodova
režie jeví jemné pochopení pro dynamické přechody nejen
z komična do nahosti neštěstí, ale také z bezděčné symboliky
do dění skutečnostniho, kde už náznaku netřeba. Sládkova
scéna je funkční v krásném smyslu, že slouží také psychic
kému prostředí hry. Neumannová jako Juno řešila problema
tiku postavy pravdivě a cudně; snad by jeu neškodilo trochu
ubrat náběhům sebelítosti, jež je na místě u neurotického
Johimvho Horákova. Zrotal hraje Boylovu nadutost, sobectví
ä ubližující hloupost hlavně »celkovým« pojetím, snad tro
chu zanedbává podrobnosti a místy by měl být rychlejší.
Drobnokresbu i celkový rozvrh nacházíme dokonale sklou
beny u Pravdova Joxera, jehož nicotnost má sílu zprofanovat
vše, od Burnsových — tuším — veršů až po sousedův pohřeb.
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Obdivujeme upřímně interpretační rozsah 1 hloubku tohoto
herce. Z ostatních jmenujeme Hráskou v živelné Madiganové, prostou a půvabnou (zvláště v H. jednáníXPetrovickou
(Mary), panáckého Benthama Mišky, ušmudlance Nugenta
(Hlinomaz) a chybné obsazeného Stehlíka. Hovorový pře
klad J. Schwarze zněl věrojatně.
Pauper,

Hudba týdne
Abonentní koncerty České filharmonie a čs. rozhlasu
Mám tentokráte radostnou povinnost referovat o 2 koncer
tech opravdu významných. Prvým byl 8. abonentní koncert
ČF, věnovaný výlučně hudbě německé. Kromě úvodního var
hanního koncertu Haendelova, interpretovaného znamenitým
způsobem prof. Janáčkem, jednalo se o díla za války zaká
zaná. Proč byla na indexu Mozartova drobná skladbička
»Zednářská smuteční hudba«, plyne již z názvu. A skladby
autorů židovských by byly ovšem zle zprznily ušlechtilý
iSluch »veliké árijské rasy německých oslů« (jak plémě nad
lidí výstižně definoval Briffault). Hitler dokázal zmrzačit
,polovinu zemí světa, avšak marně se snažil svýma špinavýma
'rukama pokvmit Umění. S nejmenším úspěchem se nutně se
tkat muselo jeho tažení proti umění nejabstraktnějšímu, jimž

Je magna ars muslcá. Proto tím slavnostněji se nesla Jak
Mendelssolmova hudba ke »Snu noci svatojánské«, z níž do
sud nevyprchala svěžest, kterou jí vdechl 171etý genius, tak
1 obrovitá Mahlerova »Píseň o zemi«, jedna z velehor hudební
tvorby vůbec. V podstatě je to 6větá symfonie, jejíž programní obsah — 6 starých, náladově i filosoficky laděných čín
ských básní — je vyjádřen zpěvem tenorů a altů. Orchestr
nedoprovází, nýbrž má funkci sólovým hlasům zcela rovno
cennou. Vnitřním tmelem jednotlivých částí je kratinký zá
kladní motiv, proplétající se v nesčetných variacích celým
dílem. Reproduční úroveň celého večera byla vysoká a vy
vrcholila právě v této skladbě poslední, kterou Kubelík, na
daný pamětí skutečně geniální, řídil bez partitury. Orchestr
hrál se vzácnou soustředěností, doplňován výborným před
nesem pí Krásové a B. Blachuta.
5. abonentní koncert orchestru čs. rozhlasu měl na po
řadu vesměs díla skladatelů švýcarských. Dosud neznámý
M. Vibert se uvedl nadějně komponovanou skladbou »Mod
litba«, věnovanou památce Herberta Revillioda, vnuka T. G.
Masaryka, zahynuvšího za války v Anglii. Hudebně má toto
dílo některá silná místa a výrazně vedený part sopránový
(zpívaný bez kazu pí Červinkovou); postrádáme však v něm
vnitřní napětí a stavebnou gradaci. Ostatek večera patřil
již jen současnému švýcarskému skladateli světové pověsti
A. Honnegerovi. Po »Jarním pastorále«, jež je skladbou jeho
rané tvůrčí epochy, zřetelně ovlivněné debussyovským im
presionismem, se hlavní zájem upjal u nás k dosud nepro
vedené Honnegerově skladbě »Nicólas de Flue«, která je
originálním zpracováním legendy o stejnojmenném švýcar
ském světci. Obsahově je to vyprávění o jeho životě, moudro
sti a skutcích, prodchnutých vždy křesťanskou láskou k bliž
nímu a vírou v Boha, jež mu nakonec umožní zachránit
před občanskou válkou vlast. Skladba byla ukončena r. 1939
jako varovný výkřik před bědami hrozící války se silnou
tendencí mírovou. Hudebně je látka zvládnuta velmi účinně.
Prostředky autorovy jsou úmyslně oproštěny, aby se mohl
tím hlouběji ponořit do sféry citové. Výtečně řešené sbory
a plnokrevná hudební intermezza jsou spojována recitátorem, někdy bez doprovodu, avšak jinak nenf výhrad. U di
rigentského stolu stál Walter Ducloux, jehož jméno má u nás
dobrý zvuk, jak tomu nasvědčovala téměř plná Smetanova
síň. Provedení této skladby považuji za jeho nejlepší dosa
vadní pražský výkon. Orchestr byl práv svému úkolu a také
sbory čs. rozhlasu si tentokráte zaslouží plnou chválu. Obe
censtvo, mezi nimiž se nalézal 1 sám pražský arcibiskup
Beran, přijalo všechny výkony s uznáním,
IG.

Tak se píše...
v »Dnešku« (č. 51—52): »Stalo se prostě, že Jan Amos
Komenský, žijící před několika sty lety,
napsal velmi aktuální úvodník v roce
1947.« — Zaslala L. M., Praha XII.
v »Národní obrodě« (20. m. 1947): »Na Moravě řádí
nebývalou měrou obrna vepřů, která zle z asáhla chovatele...« — Zaslal J. Ch., Brno.
v »Nové svobodě« (23. m. 1947): »Blahovůle okupačních
mocností v západním Německu projevuje se tím, že
se snažj odnacizovat a odzbrojit důkladně
Německo.« — Zaslal A. K., Místek.
v »Lidové demokracii« (18. IH. 1947): »Posluchači plá
kali, když svědek popisoval, jak viděl se střechy
jedné noci roku 1943, jak čtyři tisíce židů bylo
v Osvětimi za živa upáleno.« — Zaslal A. Š., Praha.
ve »Svobodných novinách« (12, m. 1947): Vraždící
tramvaj. U Asa na Žižkově zabila tramvaj č. 21 L.
Martykána. Rozdrtila ho o zadní část ve
stanici stojící 9. Před kavárnou Slavií porazila tramvaj
a vzápětí ještě automobil Jana Š. Utrpěl otřes
mozku. — Zaslala A. S., Hořovice.
Čtenářům, kteří nám pošlou perličky z českého tisku,
vyplatíme za uveřejněnou historku 40 Kčs.
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Procháshovy kosmetické prípravky, dnes
všude známé pod značkou Astrid. vyráběj!
se už sto lei. Vyrábějí se U NÁS. neplatíme za
ti ně do ciziny - a lo je další důvod, abyste
jim dávala přednost!

CHCETE VYHRÁT 1,000.000 Kčs?
objednejte si ihned svůj stastný los
u prodejny čs. třídní loterie
M. HAUFTOVÁ, Praha XI,
HUSOVA třída 52, nad Zemkou. — Telefon číslo 351-31.

lu.rrtiii objednávky vyřizuje

insertní oddělení Praha II, Václavské náměstí ěíalo 19. Telefon číslo 4 8 1 -4 1, 8 89 - O 8.

Záběry z SSSR
1. Delegace vysokého pravoslavného duchoven

stva ze západní Evropy návštěvou v Moskvě. 2.
Slavnostní

bohoslužby

v

moskevské

Moskevský patriarcha Alexij

(vlevo)

katedrále.
a exarcha

metropolita Serafim z Paříže (vpravo). J. a 4. Aka
demie věd SSSR oslavila sté výročí narozenin slav

ného učence Karpinského, zakladatele ruské geo

logie. 5. Slavný ruský umělec Sokolov-Skalja ukon
čil monumentální dílo „Osvobození Kalugy".

