OBZORY
týdeník pro politiku a kulturu

ROČNÍK III.

Procesy politické (Dr a. Rozehnal) - O novou pozemkovou

25
CENA Kčs

Z obsahu· „Parlament sabotuje .. “ (DrL. Forman)

reformu (Dr Vilém stránecký) - Textil- kapitola k pláci
1V

Ubíjená samospráva.
PRAZE

DNE 21. ČERVNA

19 47

1. Bytová
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rekord na
5. čínští
V Paříži

nouze v Tokiu: 11 lidi spí na 8m5. i. Nejslavnějšl
závodník MalcolmCambell se pokusí o rychlostní
motorovém člunu, poháněném tryskovým motorem.
studenti uspořádali v Šanghaji pochod hladu. 4.
se koná výstava francouzského sochaře Maillola.
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H<ara porodila myš

Když význačný národně socialistický
poslanec vycházel minulý týden ze schů
ze Národní fronty o Slovensku, charakterisoval její výsledek slovy: »Hora poro
dila myš« (a neměl při tom na mysli
^TÝD E N í K P R O PO LITI K U A KULTURU J svého klubovního kolegu posl. Horu).
■Po pětinedělním komunistickém štva
ní proti demokratické straně slovenské,
Šéfredaktor d r. I v o D u c h á č e k ■ O d p ovédný redaktor Bedřich Partaj
při němž namnoze málo představiví ko
Ročník III.
V Praze, 21. června 1947.
Číslo 25. munističtí novináři bohužel používali
stejných slov jako jejich kolegové-soudruzí v Maďarsku, Bulharsku a Rakous
ku, došlo v Národní frontě k diskusi o ob
viněních připravených, ale nikoli dolože
ných stranou komunistickou.
Ačkoli komunistické rozčlenění proti
ření rfantastických pověstí, které sku
slovenským demokratům má svůj původ
Je treba doplniti bilancí
tečný počet těchto případů mnohdy ne
v událostech ze dne 26. května 1946, kdy
Po skončení činnosti retribučního
kriticky přehánějí. Vždyť již v prosinci
o volbách dostala naprosto proti komu
soudnictví učinil pan ministr spravedl
roku 1945 byla ve vzrušené debatě v
nistickému očekáváni klíč k ústavě do
nosti dr. Drtina v poslanecké sněmovně
anglické dolní sněmovně — a potom sa
rukou slovenská strana demokratická,
prohlášení, v němž podrobně uvedl vý
mozřejmě také v anglických listech —
obecná situace mezinárodní vedla některé
zmínka o tom, že v československých
sledky našeho mimořádného soudnictví.
povrchní nebo zlovolné zahraniční novi.
koncentračních táborech jest úmrtnost
Veřejnost očekávala
toto prohlášení
náře k srovnávání a k paralelám mezi
o 5 až o 10 procent vyšší, nežli byla
s nemenším zájmem, než samotná po
situací na Slovensku a různými zvraty,
v hrůzných koncentrácích německých.
slanecká sněmovna, a učinila si konečně
k nimž pod tlakem zvenčí došlo v posled
Bylo by proto skutečně dobře, aby byly
ní době v Maďarsku a Bulharsku. Vidě
správný a přesný obraz o celkové vý
konečně také oznámeny autentická čís
la se už v tom sovětská operace velkého
měře uložených trestů. Ale bilance, jak
lice jak o počtu osob, zemřelých v poli
stylu ve Střední Evropě za součinnosti
ji podal pan ministr spravedlnosti, není
cejní vazbě, tak také o počtu let, které
místních komunistických stran a NKVD.
zdaleka úplnou bilancí provádění očisty.
tito lidé bezútešné prožili celkem v poli
Zcela tito novinářští fantastové, stavějí
A také nemůže ani býti, poněvadž re
cejní
nebo
zajišťovací
vazbě,
aniž
jejich
ce rovnítko mezi Maďarsko, sovětské vý
sortu ministra spravedlnosti podléhaly
provinění
byla
taková,
aby
byli
mohli
slechy generálního tajemníka maloroltyto případy teprve od chvíle, kdy za
býti
postaveni
před
mimořádný
Soud.
nické strany a telefonickou demisi minis
jištěný byl odevzdán do řádné soudní
-jrterského předsedy Nagyho na straně jed
vazby. To však, jak známo, trvalo
né. a mezi Slovensko a chystanou schů
mnohdy velmi a velmi dlouho. Po celý
Neúcta k parlamentu
zi Národní fronty na straně druhé, opo
rok 1945 byla obrovská většina zajiš
Příznaků této neúcty je mnoho. Zdá
mněli přihlédnout ke skutečnosti, že spo
těných ve vazbě policejní a teprve p«
se, že pramení ze dvou zdrojů: jednak
ry o demokratickou stranu jsou u nás
3. lednu 1946 byli hromadně převedeni
jsou to Zbytky goebbelsovštiny, která
přesně rok staré a že v ČSR není sovět
do vazby soudní. Do té doby podléhali
stíhala posměchem a špinavou slinou
ských oddílů vojenských ani policejních.
tedy zajištění pravomoci ministra vnit
parlamentní demokracii a její rozváž
ra, A bylo by nesporně velmi užitečno,
Sensacechtivý londýnský »Daily Mail«,
nost, kontrastující s bleskovým rozho
kdyby také pan ministr vnitra učinil
který v minulosti na přání revisionisticdováním
totalitním;
jednak
jsou
to
roz

podobné podrobné prohlášení, jako mi
paky a nelibost. naší vedoucí strany, ’ kého lorda Rothermera psal pomlouvač
nistr spravedlnosti a oznámil jak sně
ně. články o osudu Maďarů na Sloven
která
se staví za parlament jen potud,
movně, tak veřejnosti, kolik osob během
sku, pojednou chtěl z pokoutních úmyslů
pokud dovede být nástrojem a nečiní si
zajišťovací vazby zemřelo, kolik bylo
vytvořit pučistickou alianci mezí Maďar
nárok na rozhodujícího činitele ústav
z policejní vazby propuštěno, když se
ském a Slovenskem.
ního. Podobně jako fašisté před druhou
prokázalo, že nařčení, vznesená proti
Proto bylo dobře, že národněfrontovni
světovou válkou, činí tu někteří naši
nim, postrádají jakékoliv podstaty a
hora porodila ve středu 11. června ma
komunisté
pokus
poštvat
lid
proti
par

jakou dobu celkem prožili v zajišťovací
lou myšku v podobě zprávy, v niž se od
lamentu, jako by parlament byl něco ji
vazbě lidé, kteří nebyli nebo nemohli
suzuje fašismus, kde se zřizuje komise
ného,
než
právě
vrcholný
orgán
lidu.
býti po mnohaměsíčním věznění posta
na vyšetření stop fašismu a kde se prá
Když za pečlivé asistence komunistic
veni ani před Národní, ani před mimo
vem odsuzuje pomlouvačná štvavá kamkého poslance Smrkovského a za po
řádný lidový soud, poněvadž se prostě
paú proti Československu. Tím, doufá
moci komunistických tajemníků vnikli
ničeho trestného nedopustili. — Mimo
me, ustanou ony nepodložené zprávy za
minulý týden někteří zemědělci do
řádné soudy vynesly rozsudek trestu
hraničních novinářů o bezprostředním
místností- našeho Národního shromáž
smrti celkem nad 713 osobami. Ale sku
puči u nás. Nebudou tedy mít už novi
dění, kde se pak dopustili nejen urážek,
tečná číslice úmrtí jest ve skutečnosti
náři možnost vymyslit si zprávu, jak
ale i přestupku útisku vůči některým
nepoměrně vyšší. Vždyť jen v šachtách
generální tajemník strany národně so
poslancům,
nebylo
možno
nemyslet
na
na hřbitově v Ďáblicích jest pohřbeno
cialistické dr. Krajina byl bilínskou
6.
únor
1934,
kdy
v
Paříži
fašistické
bo

kolem 1000 osob, které zemřely v zajiš
methodou přinucen doznat, že předseda
jůvky,
plukovník
de
la
Rocque
a
jiní
ťovací vazbě v pražských věznicích, ze
Zenkl obstaral presidentský stolec pro
tlakem davového srocení vymohli na
jména v pověstné věznici na Karlově
generála Prchalu, nebo jak generální ta
slabém Daladierovi demisi ve sněmov
náměstí a v táborech, mezi nimiž nej
jemník strany lidové, dr. Klímek, po vý
ně, která mu ani votum nedůvěry neod
pověstnější byly tábory na sokolském
slechu ä la Kolín doznal, že Trumanovu
hlasovala.
stadionu a v Hagiboru, kde také byl
doktrínu vlastně vymyslil výkonný vý
největší počet úmrtí, nebo které beze
Že tato nelibost s parlamentem vy
bor čs. strany lidové.
stopy řádného ošetření umíraly po de
chází z jednoho pramene, dosvědčuje
Ještě že se v těch dnech nekonal v
sítkách v tak zvané nemocnici v Sal
nejenom řeč předsedy KSČ K. Gottwal
Praze všesokolský slet. Žádný z cizích
inově ulici. Ve všech koncentračních tá
da, kterou
podrobujeme
kritice ve
novinářů by byl asi neuvěřil, že červe
borech bez výjimky — nebyla pouze
zvláštním článku v dnešním čísle, nýbrž
né košile nosí sokolici od pradávna. Vi
C«Hká Kamenice, Bílina a Kolín — byly
také i jiný velmi příznačný incident
děl by v červeni statisíců sokolských kczajištěné osoby týrány k smrti a umí
z poslední plenární schůze ÚNS.
šil, zaplavujících hlavní město, patrně
raly bez pomoci epidemiemi a strádá
Při rozpravě o prohlášení ministra
nezvratný důkaz, že čSR se definitivně
ním. V tomto směru nebylo rozdílu
Drtiny ujal se totiž slova také k sáho
stalo satelitem rudého východu.

CO SE DĚJE VE SVĚTĚ

mezi Kounicovými kolejemi v Brně,
o nidiž nedávno přinesla otřásající re
portáž brněnská »Národní obroda«, a
mezi tak zvaným »Hankalágrem« v
Ostravě, o němž se doposud podrobně
nepsalo jen proto, že poměry, jaké
v tomto táboře panovaly za vedení pa
na Sedláře, byly až neuvěřitelné hrůz
né. Pan ministr vnitra by měl oznámiti
přesné číslice těchto obětí již prostě
proto, aby se konečně učinila přítrž ší
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dlouhé řeči poslanec Kokeš (KSČ). Je
ho vývodům proti ministru Drtinoví ne
tleskala však jenom lavice komunistic
kých poslanců, nýbrž ve stavu stranic
kého transu, materialistického vytržení
a dialektické extase bouřlivě a vytrvale
tleskal také jeden z diváků na galerii.
Byl dvakrát důrazně napomenut sně
movními zřízenci, kteří mu ve smyslu
jednacího řádu připomněli, aby se cho
val jinak než na hockeyovém mistrov-

ství. Protože neuposlechl, sáni předseda
sněmovny David vyslal nového zřízence
s důraznou žádostí, aby se divák, neres
pektující parlamentní jednací řád »
pravidla, zdržel svého burácejícího po
tlesku. Po třetí a po čtvrté neuposlechl
s poznámkou, že všude jinde na světě
se může v parlamentě tleskat. Jednak
to není pravda. Jednak pro jasně zně·
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jící pravidla naše by to ani nebylo smě
rodatné.
Kdo byl tento vzpurný divák, neres
pektující parlament? Úředně vyslaný
zástupce předsednictva vlády: dr. Pro
cházka.
Správně a v zájmu demokracie a par
lamentu poslal proto předseda sněmov
ny David úřadu předsedy vlády přísluš
nou stížnost a protest.

Opakujeme: Morálka je nedílná
Jednostranný výklad očisty nemůže
posloužit harmonickému soužití Cechů
a Slováků. Jsme daleci toho, dělat ně
komu advokáta. Jde o to. zda přijetí luďáckého předáka do slovenské občanské
strany je nepřípustné, zatím co přijetí
fašistického předáka do marxistické
strany se jeví jako nejvýše vítané. Při
zásadě nedílnosti morálky mělo by býti
postupováno shodně a nikoliv vytýkáno
slovenským bratřím, že mají mrvu v oku
svém a vlastního břevna nevidět. Mnozí
z bývalých luďáků-separatistů nalezli
útočiště ve slovenské straně demokra
tické, ale nelze zároveň zastřít skuteč
nost, kolik bývalých agrárních a do
konce fašistických předáků stojí dnes
v čele národních výborů za stranu, kte
rá očistu nejrázněji vymáhá. Mužnější,
i když bolestnější by bylo, odstranit nej
prve vlastní předáky takto minulosti
diskreditované a pak žádat po druhých,
aby následovali zářného příkladu. Dosa
vadní postup nemůže zbavit mnohé ob
čany historických zemí a tím spíše Slo
venska dojmu, že jde o oslabení strany,
která získala 62 proč. hlasů a tím roz
hodnou většinu voličů. Bylo by si lze
jen přáti, aby očista, jak se na ni
usnesly strany Národní fronty, byla mí
něna poctivě a především objektivně
prováděna a nevyzněla nakonec v kori
gováni volební Štěstěny.
flk

však postihl i mnohé případy méně zá
važné, které sotva možno zařadit pod
pojem »neslýchaných zločinů, kterých
se dopustili nacisté a jejich zrádní spoluvinníci«, jak o nich mluví úvod k
retrib. zákonu č. 23/1946 Sb. Dále před
lidové a národní soudy byli postaveni
též lidé, kteří svou (retribucí stíhanou)
činností vůbec nesledovali cíl pomoci
nepříteli a vadnou koncepci zastávali
bud’ z neinformovanosti nebo z ideolo
gické setrvačnosti — rozhodně však
bez zlého úmyslu, který je nutný podle
§ 1 trest, zákona ku spáchání každého
zločinu.
Retribuční zákony zachycují jako
trestnou činnost již od prvního dne
»zvýšeného ohrožení republiky«, t. j.
od 21. května 1938. Tato zpětná působ
nost umožnila postaviti před soudy též
takové obžalované, kteří se podle zá
konů první i druhé republiky neprovi
nili a do 1. února 1945 byli podle záko
na bezúhonnými. Zločinci se stali teprve
dnem 1. února 1945 se zpětnou účin
ností od 21. května 1938, neboť dne 1.
února 1945 byl v Londýně vyhlášen retribuční dekret, který vytyčil některé
nové skutkové podstaty, dosud našemu
právnímu řádu neznámé. Retribuce bylo
arciť zapotřebí, avšak při stíhání se
někdy přehlédlo, že retribuční zákon je
určen především proti nacistům a je
jich spoluvinníkům.

Oposice není trestná

Retribuční zákony porušily v někte
rých ustanoveních zásadu trestního prá
va: nullum crimen sine lege — nejdříve
je třeba zákona, aby určité jednání
prohlásil za zločin, a teprve ode dne
účinnosti takového zákona možno de
likty v něm obsažené trestati. Tím
spíše měla býti opatrná aplikace tam,
kde mohla postihnouti i osobu protíná^
cistického smýšlení.
Bude vyhlášena amnestie?
Oposice není ve všech státech vlád
President republiky dr. Edvard Beneš
noucí stranou ctěna jako »oposice jeho
prohlásil ke skončení retríbuce: »V
těchto dnech končí platnost retribuční·; ' královského Veličenstva«. To však ne
ospravedlňuje,
aby občan smýšlející
ho zákona a zbudou nám jenom některé
oposičně, byl označen za zrádce. Ústav
korektury, o kterých se bude později
ní listina v § 117 dosud zaručuje kaž
uvažovat ryze politicky. To bude věcí
dému svobodu v mezích zákona projevlády. A bude-li korektura v tom či
vovati míněni. Byl-li kdo stíhán na př.
onom případě navržena, rozhodně ne
pro zločin § 3 retr. zák., měly soudy
budu proti tomu.«
bedlivě zkoumat, zda stíhaná činnost
Touto korekturou výsledků retribuce
byla páchána za účelem podpory oku
je zřejmě míněna amnestie podle § 103
pantů, či zda šlo jen o projev politic
úst. listiny, podle něhož přísluší presi
kého smýšlení odchylného od ideologie,
dentu republiky právo udílet amnestii,
jež jsou od osvobození k šíření při
promíjet a zmírňovat tresty a právní
puštěny.
následky odsouzení trestními soudy,
V jiných státech, jichž protifašistický
nařizovat!, aby soudní trestní řízení ne
kurs leží mimo diskusi — amnestie byla
bylo zahajováno, nebo nebylo v něm
vyhlášena již před delší dobou. Na př.
pokračováno. Podle § 68 úst. listiny i
r. 1945 byla amnestie v Rumunsku a
tento presidentův úkon potřebuje ke své
Bulharsku, v r. 1946 v Jugoslávii a
platnosti spolupodpisu odpovědného čle
v lednu 1947 v Polsku. Jakési nepřímé
na vlády (min. spravedlnosti), avšak
amnestie požívají u nás též Němci, od
prakticky by se v dnešních poměrech
souzení
lidovými soudy, pokud jsou
na amnestii musela dohodnout celá
odsunuti. Ze zločinců odsouzených k
vláda.
trestu až do 10 let se stanou na hrani
Po osvobození udělil president roz
cích republiky v očích svých soukmesáhlou amnestii rozhodnutím z 31. VU.
novců mučedníky.
»
1945, avšak z účasti na této amnestii
Nakonec tedy retribuce postihuje z
byli vyloučeni ti, kdož se provinili podle
Němců jen nejtěžší zločince, ale Cechy
retribučních zákonů. Tedy naznačené
trestá všechny, třebas byli odsouzeni
korektury by se podle toho vztahovaly
jen na 1 rok. I ten si musí odpykat,
právě na odsuzující rozhodnutí retribuč
neboť podmíněný odklad trestu ulože
ních orgánů.
ného lidovým soudem byl prohlášen za
Sotva bude možno úplně amnestovat
nepřípustný.
všechny tyto delikty, neboť pak by za
slouženému trestu unikli na př. 1 uda
Všechny senáty lidových soudů a ná
vači, mající na svědomí životy českých
rodního soudu nesoudily za celou dobu
lidi anebo vyložení zrádci, kteří záměr
retribuce stejně. Byly senáty, které
ně připravovali úklady o republiku a
ukládaly těžké tresty na delikty, jež
kteří by proto byli potrestáni i podle
jiné senáty přenechávaly k potrestání
zákona na ochranu republiky vysokým okresním národním výborům. Mnohem
trestem.
přísněji se soudilo s počátku retribuce,
Přísný výklad retribučniho zákona
než jak se soudilo v posledních měsí
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cích. Tato různost pojetí se poznala
i na rozsudcích národního soudu nad
členy protektorátních vlád Beranovy a
Krejčího. A srovnávati rozsudky soudů
slovenských (nehledě k odlišnému vý
kladu retribuče nad členy HG, politiky
t. zv. Slovenského štátu atd.) s praxí
z Cech a Moravy vůbec nelze.
Za těchto okolností se vnucuje my
šlenka, že bude časem nutno korektu
rami, t. j. amnestií, uvést zpět do ob
čanského života ty z odsouzených, jichž
delikty nejsou závažné a jež jasně ne
byly spáchány v úmyslu napomáhat
nepříteli. Ministr dr. Stránský již v čer
venci 1945 na projevu ke studentstvu
doporučil, aby byli rozeznávání lidé,
kteří zradili, od těch, kteří zklamali, ale
nezradili. Kdyby toto měly vždy na zře
teli retribuční tribunály, nemuselo by
býti oněch korektur, o nichž mluvil
nyní president republiky.

Záběry v plánování
Bylo plánováno oběživo na maximum
25 miliard Kčs a dnes máme jen 53 a
půl miliard v oběhu. Stavební dvouletka byla, rozpočtena na 14 miliard, po
kud jde o realisací stavebního ruchu
pro nebydlící a špatně bydlící, a dnes
se koriguje přesně plánovaný rozpočet
jen o 6 miliard Kčs. To ještě se vlastně
skoro vůbec nestaví a o kolik dalších
miliard bude třeba zvýšit náklad na
projektovaných 125.000 bytových jed
notek, nikdo ani neví.
Plánuje se výroba uhlí a je skoro na
procento splněna, alespoň na papíře,
ale chtějte po uhlíři pořádné uhlí, kolik
nutně potřebujete, jak je dodával před
válkou, a se zlou se potážete. Až na
pár oborů vše je splněno podle plánu,
ale nesmíte vážně usilovat o to dostat
kus pořádného plechu, zatoužit po elek
tromotoru nebo automobilu, i kdybyste
ho sebevíc
potřebovali, protože jich
není, a pokud budou, tak ve lhůtě
37měsični, jako u těch motorů.
V době všemocného dvouletého budo
vatelského plánu se najednou vyrábí
habaděj promítaček na úzké filmy, ale
žalostně málo dojicích strojů, ač vám
každá venkovská žena řekne, že doji
cích strojů je daleko víc potřeba. Poli
tické literatury máme tolik, že máme
v tomto směru jistě světový primát,
přepočítaný ovšem na kila a hlavu, ale
zato není v národě Komenského papír
a tisk na školní knihy, takže nejen
studenti na středních školách, ale i vy
sokoškoláci se již třetí rok učí z po
známek, čmáraných mizernými plnicí
mi pery (podle plánu vyrobených) na
špatném papíru sešitů (také plánovitě
vyráběných).

Textil — kapito’a k pláči
Když jsme se loni dožadovali přes
ných čísel o hospodařeni národních pod
niků, vytýkalo se nám leccos možné, jen
přesná čísla se nezjevovala. Pokud pak
byla zveřejněna, byla to taková čísla,
jež často nic neříkala nebo udávala
jen množství a nikoliv jakost, napoví
dala výkonnost ne při srovnání se sku
tečnou kapacitou výroby, ale se zlom
kem před válkou využívané kapacity
nebo s jejím zlomkem, směrodatným
pro sdělávání dvouletého plánu. A to
ještě zdlouhavě a váhavě, takže se mu
sila doslova soukat a snášet při tom
nevěcné výtky a nezřídka i útoky z řad
potrefených. Jak byl tento požadavek
po přesném vyčísleni všeho, co se děje
ve znárodněném průmyslu, oprávněn,
ukázala pak aféra s textilem, kde od
borníci říkali něco jiného než minister
stvo, a to zase opět tvrdilo věci, jež
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byly v rozporu « ostatními resorty.
Zkrátka řečeno:
dovezla se k nám
spousta textilních surovin a vyrobilo
se dost textilu, ale pro spotřebitele
zbylo velmi málo, ačkoliv oficiálně se
textilii poměrně málo vyvezlo. Vysvět
lení se pak nalezlo v obrovském po
dloudném vývozu do okolních zemí, což
z úst samotného ministra průmyslu pů
sobilo přímo drtivě na ty, kteří věřili,
že znárodněný průmysl nemůže přece
zašantročit za miliardy Kčs zboží, když
jen nadřízený resort zaměstnává na
2600 úředníků, aby jej kontrolovali! Če
kalo se proto drastické stihání pokout
ního obchodu, kde však nakonec bylo
zabaveno všeho všudy pár set tisíc
metrů textilii, což je vlastně velmi málo,
když přece miliony metrů zmizely ne
známo kam. I když byl stanoven trest
smrti za šmelinu ve velkém, dostali nej
větší dopadení šmelináři po 6 měsících
žaláře a statisícové pokuty, ačkoliv
musili vyzískat miliony Kčs. Veřejnosti
se slíbila hojnost textilu na vánoce, ale
kdo se na něj těšil, byl zklamán. Teprve
nyní je podzimní zboží v podobě teplého
prádla a ponožek v prodeji. Za to spěch
s výrobou pro domácí trh se projevil
nebývalým poklesem jakosti jako roz
padajícím se flanelem (byl prý tuze,
pročesán!), rozvařujicími se mulovými
plenkami (jaký to rafinovaný trik Xe^
zvýšeni odbytu textilií!) a ponožkamjf
ze kterých hned první den lezou zvěda
vě prsty a druhý den solidárně paty,
ač stojí skoro desetinásobek toho, co
kdysi. Tak klesla jakost tak zv. vlně
ných látek, necháme k posouzeni odbor
níkům, protože po převratě byla vyšší
než dnes; a jak se jeví jakost bavlně
ných a lněných výrobků, o tom mohou,
podobně jako o stávkovém zboží, nejlé
pe vyprávět hospodyně, když se slzami
v očích zjišťují rozpadání
drahých
punčoch po několikadenním nošení a
zásadní vady dětského prádla. Jsou to
zjevy tak nevysvětlitelné, jako krádeže
látek a oděvů za miliony Kčs. Protože
víme, že je skoro nemožné, aby správce
nebo ředitel národního podniku učinil
větší transakci bez vědomí závodní ra
dy, je další záhadou, jak to. že tyto
o ničem nevěděly, že se za miliardy
Kčs textilu prodává a vyváži na černo?

Zameškané příležitosti
V přítomné době, kdy sháníme až
v zámoří pšenici a tuky a začínáme si
cenit devis k těmto nákupům nezbyt
ných, neškodí, když si připomeneme
propasené příležitosti k jejich získání.
Tak jedním z mála kladů, které jako
nepatrnou splátku na velké škody na
šemu hospodářství .způsobenému, u nás
Němci zanechali, byl kovoprůmysl o
zvýšené kapacitě; a pak také továrna
na umělý benzin. Protože průmyslový
vývoj u nás již před válkou směřoval
k stálému vzrůstu kovoprůmyslu, jenž
se dostával na druhé místo v našem
vývozu hned za textilem, považovali
rozumní lidé u nás zvětšenou kapacitu
kovoprůmyslu jako nemalé plus. Zcela
jiného názoru pak byli o továrně na
umělý benzin, protože ten dnes žádná
země v dobách míru nevyrábí, když jej
dostane mnohem levněji koupit v lepší
jakosti z přírodních zdrojů.
Jiného však názoru byli ti, kterým
národ svěřil průmysl. Prvním jejich
krokem bylo, snížit kapacitu kovoprů
myslu určením velikého procenta zná
rodněných podniků k zastavení a vy
budovat naopak továrnu na umělý ben
zin. Jinými slovy řečeno: na čem bylo
možno vydělat, o to se nestálo, ale na
tom, kde se ve skutečnosti prodělávalo,
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tam se Investovaly miliardy Kčs, pre
tože nám nikdo nenamluví, že nejdraž
ší a přitom nejhorší benzin na světě
je nějakým hospodářským ziskem! Vý
sledkem této politiky, kromě zmíněné
skutečnosti s benzinem, máme nejdražšj a nikoliv nejlepší automobily, na
nichž se hodně prodělává. Jak jinak by
vše vypadalo, kdyby tak nesmírně od
povědný úkol průmyslových investic
řídili skuteční odborníci a nikoliv tak
zv. odborníci, protože při investici 7
miliard Kčs, zavrtaných do mostecké
továrny na umělý benzin, bychom měli
nejmoderněji zařízenou automobilku na
výrobu cca 300 malých vozů denně,
z nichž 100 by stačilo k úspěšné motorisaci státu a 200 vyvezeno by nám
dalo přínos devis ve výši 3 miliard Kčs!
Když mohla Anglie rozumným využitím
svého válečného kovoprůmyslu v oboru
automobilismu jenom loni vyvěsti za
12 miliard Kčs automobilů, nebyla by
cifra 3 mjfiard Kčs u nás ničím neob
vyklým při dnešním hladu po automo
bilech,, papajícím na celém světě.

VŠe 6ro dvouletku!
eVVše pro dvouletku — by mělo být
ýjfjen tisíckrát opakovaným heslem,
ůiýbrž i přísně dodržovanou zásadou.
Jak se však někdy ve skutečnosti „po
siluje“ pracovní nadšení našeho lidu, to
už je zase jiná kapitola, v níž si stačí
opravdu jen namátkou zalistovat, aby
chom viděli, že tady něco neklape.
Uveďme třebas jen dále se opakující
proslulý již svátkový chaos, připomeň
me si, kolik pracovních hodin bylo ztra
ceno v závodech a úřadech jednostran
ným tlakem při volbách do závodních
nebo zaměstnaneckých rad, vzpomeňme
dále na známé výroky o definitivě pro
pracovní morálku veřejných zaměst
nanců sotva povzbudivé, a nezakrývejme
si ani, že pracovní výkonnost veřejných
a. státních úřadů nestoupla úměrně
s prodloužením· pracovní doby po vzoru
neblahého t. zv. protektorátu, zejména
když tolik zdůrazňovaná nutnost rov
nosti veřejných zaměstnanců se soukro
mými se projevila většinou jen tímto
zvýšením pracovní doby, nikoli však
také vyrovnáním platů. Nemalé roz
trpčení vzniklo ve státních úřadech také
tam, kde právě v nejparnějšipi létě má
být pracovní doba posunuta blíže k ve
černím hodinám, ačkoli před nedávném
bylo v tisku naznačováno, že patrně
zcela určitě dojde při zachování 48hodinové pracovní doby přes léto k výhod
nější úpravě. Zase nový důvod k nespo
kojenosti, neboť když už je třeba sku
tečně sáhnout k této úpravě (citelně se
zejména dotýkající těch, kdo dojíždějí
vlakem), aspoň nemusily být v zaměst
nancích předčasně vzbuzovány klamné
naděje, stejně jako nemusila být svého
času rozhlasem vysílána jiná zpráva
o tom. že parlament schválil pro veřej
né zaměstnance drahotní přídavek, ač
koli — jak teprve druhý den bylo vy
světleno — šlo o drahotní přídavek již
půl druhého roku vyplácený; že tato
zpráva natropila leckde dosti mrzutostí,
vědí nejlépe ti, jichž se týkala, resp.
měla se týkat. A co říci dále nekoneč
nému znepokojování veřejných zaměst
nanců občasnými zprávami o výkon
nostních přídavcích. Dojde-li pak sku
tečné ještě k vyplácení těchto přídavků
jen jedné třetině zaměstnanců, vzniknou
nová roztrpčení, zejména nebude-li za
ručeno. že přitom nebudou favorisováni
příslušníci té či oné politické strany.
A průtahy s restrikci ve veřejných služ
bách, bez níž prý nemůže dojít ke zlep
šení platů — to je také jeden z balvanů,
které leží tíživě na pracovní morálce.
Aby bylo jasno! Uznáváme, že někte-

rých i méně populárních opatření by!o
a je u nás třeba, neboť nejsme ještě tak
daleko, abychom se mohli častovat jen
samými příjemnostmi. Avšak řekněme
si upřímně: Je třeba tato opatření zby
tečně zahalovat ještě do slupky často až
nešikovně vyvolávaných zklamání a roz
trpčení. jak tomu bylo na př. s novou
úpravou pracovní doby ve veřejných
úřadech nebo se zmíněným drahotrým
přídavkem- či konečně se svátkovým
chaosem, kdy zaměstnanec, který má
předem určitý rekreační program, se do
vídá několik dnů před tím či oním svát
kem o řadě sobě odporujících zpráv?
Nakonec tedy odřekne cestu za svou
rodinou na venkov, aby se hned nato
dověděl, že přece jen mohl jet, protože
v onen svátek se pracovat nebude. Zdá
se. že při našem vychvalovaném pláno
vání opravdu něco není tak. jak by
mělo být.
—k

Ubíjená samospráva
Kdo ví, co znamenala naše samosprá
va, zejména obecní a zemská, již za
Rakouska, stěží se smiřuje s úmysly,
leckde projevovanými, jejichž uskuteč
nění by vedlo nejen k okleštění, ale
úplnému ubití a zničení samosprávy.
Nesmíme zapomínati, že to byla právě
onar v niž si český živel v našich ze
mích uchoval kus důležité pravomoci
a rozhodování o svých nejbližších a nej
vlastnějších věcech a že to nemělo vý
znam pouze hospodářský, nýbrž také
národní.
Každý očekával, že popřevratovou in
stitucí Národních výborů samospráva
nejen že nebude nijak okleštěná, nýbrž
ještě rozšířena a prohloubena tak, aby
lidový živel byl v ní činitelem skutečně
rozhodujícím, neboť právě v této oblasti
je nejlépe možno uplatniti se všem
schopným lidem a přivésti obce a okre
sy, z nichž se konec konců stát skládá,
na určitou hospodářskou výši a zajistiti občanstvu lepší životní podmínky.
Proti obecnému očekáváni jsme však
svědky toho, že samospráva' nejen že
není prohlubována, nýbrž ve svých prá
vech stále více zkracována a rozhodu
jícím činitelem přestává býti lidový
prvek, na jehož místo nastupuje byro
kratický státní aparát. Nová úprava fi
nančního hospodaření samosprávných
svazků není ničím jiným než záměrným
útokem n na pravomoc samosprávných
svazků, jimž byla odňata možnost hcspodařiti vlastními finančními prostřed
ky. Samosprávné svazky, především
obce, nemají dnes možnosti sdělávati
rozpočty podle skutečné potřeby, neboť
jim byla vzata jejich finanční základna
a staly se úplně závislými na státních
přídělech. Stát si přivlastnil všechny
finanční zdroje, s nimiž mohly hospodařiti samosprávné svazky a učinil je zá
vislými na své libovůli. Tím se ovšem
stalo, že obce ani zdaleka nedostávají
tolik finančních, prostředků, kolik jich
nezbytně potřebují a jejich vývoj je
brzděn. Zcela neprávem se obce domní
vají, že tím brzdicím činitelem je zem
ský národní výbor, který sám je odká
zán rovněž pouze na státní příděly.
Pro samosprávu bylo na př. letos žá
dáno ze státních prostředků 3 miliardy
Kčs, aby mohly býti alespoň v trochu
snesitelné míře uspokojeny finanční ná
roky moravských obcí a okresů. Byly
však povoleny pouze dvě miliardy, což
znamená, že rozpočty obcí a okresů
musí býti podstatně seškrtány a nyní
je ještě nebezpečí, že ani příděl dvou
miliard nebude uskutečněn a dojde k
dalšímu snížení, což by znamenalo dal
ší škrtáni v rozpočtech a to i na polož
kách, které mají pro obce a okresy ži
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votní důležitost. Je správné a spravedli
vé, aby přirážky obcí a okresů zůstaly
k ’ použití těmto samosprávným svaz
kům, při nichž země byla by vyrovná
vacím činitelem mezí obcemi a okresy
chudšími a bohatšími.
Z řad centralistů se ozývají již dnes
hlasy, aby takto na dva roky upravené
finanční hospodařeni svazků územní sa
mosprávy stalo se zařízením trvalým
a aby rozpočtové potřeby samosprávy
byly zahrnovány do státního rozpočtu,
takže samospráva by prakticky vzala
za své a stala by se jen jakousi pro
dlouženou rukou byrokratické centrální
správy ministerstva a jeím pouhým ná
strojem.
Toto naprosté popření práv samo
správy nelze nijak osladiti snahou po
takové úpravě, jak je některými čini
teli navrhována. Národní výbory měly
by totiž převzíti také starost o úseky
dosavadní státní správy, jim by rhěly
podléhat úřady finanční, poštovní a jiné
a div ne také soudy, ačkoliv i tyto sna
hy se objevují. Prakticky vzato by to
nebylo naprosto žádné rozšíření pravo
moci národních výborů, nýbrž zase jen
zvýšení jejich služebnosti a poplatnosti
státu. Neboť národní výbory nebyly by
zase ničím jiným, než onou prodlouže
nou rukou ministerského centralisty,
který by měl v rukou finanční a hospo
dářský základ a vydával by příkazy a
nařízení, jež by byly prováděny pro
střednictvím národních výborů, aniž by
národní výbory samy měly na ně ně
jaký rozhodující vliv. Nejde o nic jiné
ho než o pozlátko, jímž má býti zakryt
pravý stav věcí, o sladkou pilulku, jíž
má býti na chvíli přemožena hořkost,
jež by se nutně dostavila jako důsledek
takové úpravy samosprávy.
Není pochyby o tom, že snaha po od
stranění samosprávy a její úplné po
drobeni ústřední správě státní nevyplý
vá z pohnutek účelnosti a hospodár
nosti, nýbrž že tu hrají velkou úlohu
pohnutky politické a stranické, i když
je to někdy obratně a jindy méně
obratně zastíráno. Byl by to jistý druh
totality, jíž má býti lidu vzato právo
rozhodovati výsostné o svých vlastních
záležitostech. Obce, okresy a země, ni
koliv však již samosprávné svazky,
staly by se jen. vasaly a úřady centrál
ního státního aparátu, na jehož milost
a nemilost byly by ve všem odkázány.
A tomu je nutno se rozhodně brániti,
a to v zájmu jejich vlastním a v zájmu
lidu i státu samého.
H. R.

Amerika chce pomoci celé Evropě
Zahraniční ministr USA George Mars
hall učinil v Cambridge, stát Massa
chusetts, projev, ve kterém podle News
Chronicle vyslovil ochotu Ameriky po
moci Evropě k hospodářské obnově,
jestliže se evropské státy uchopí samy
iniciativy a shodnou se na společném
postupu. Podle Marshaílova soudu hmot
ná a viditelná zkáza, kterou válka
v Evropě způsobila, je mnohem méně
vážná než přesuny, k nimž došlo v celé
struktuře evropského hospodářství. Ka
pitálovými ztrátami, znárodněním anebo
destrukcemi se stalo, že zmizely ode
dávna existující obchodní svazky, sou
kromé instituce, banky, pojišťov aeí a
lodní společnosti. V četných státech byla
vážně otřesena důvěra k státní měně.
Celá obchodní struktura Evropy se za
války zhroutila. Průmysl v městech ne
vyráběl dosti spotřebních statků na vý
měnu za zemědělské produkty. Země
dělec nemohl obdrželi zboží, jež by byl
rád koupil. Současně obyvatelstvo v mě
stech trpělo nedostatkem paliva a po
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travin. Proto vlády byly nuceny vyna
ložit své devisy a zahraniční úvěry za
tím účelem, aby opatřily pro své oby
vatelstvo zboží, jehož se mu nedostá
valo. Tím byly vyčerpány finanční pro
středky, jichž bylo nezbytně potřebí
k obnově. Tyto faktory podle Marshalla
způsobily, že se vytvořila nadmíru váž
ná situace, která nevěští pro svět nic
dobrého·. Je nebezpečí, že se zhroutí
moderní soustava dělby práce, na níž
spočívá výměna
vyrobených statků.
Není pocliyby o tom, že Evropa není
s to příští tři až čtyři roky zaplatit
za všechny potraviny a výrobky, jež
musí dovážetí z ciziny, především z
USA, a že tedy potřebuje další vydatné
pomoci. Nápravu může přinést jedině
zlomení začarovaného kruhu, do něhož
se Evropa dostala, a vzkříšení důvěry
evropských národů ve vlastní hospodář
ství a v hospodářství Evropy jako cel
ku. Americká politika není namířena
proti žádnému státu a proti žádné dok
tríně, směřuje výlučně proti hladu, chu
době, zoufalství a zmatku. Jejím cílem
má být vzkříšení světového hospodář
ství a obnovení takových politických a
sociálních poměrů, aby v nich mohla
existovat svobodná zřízení. Každá vlá
da, ochotná pomáhat při obnově, najde
plnou podporu se strany Spojených stá
tů. Ale jestliže kterákoli vláda bude
překážet obnově jiných států, nemůže
doufat v žádnou pomoc USA. Nadto
vlády, politické strany nebo skupiny,
usilující prodlužovat lidská utrpení, aby
z něho mohly politicky nebo jinak tě
žit, narazí na odpor Spojených států.
Dnes je již jasno, pokračoval Marshall,
že dříve než USA budou s to stupňovat
své snahy o zlepšení situace, musí mezi
evropskými státy dojít k nějaké doho
dě, blíže určující, jakých kroků situace
vyžaduje a jakou roli budou tyto státy
samy hrát, aby se pomocná akce Spo
jených států setkala se zdarem. K. H.

Desetina americké výroby
na pomoc zahraničí?
Spolupracovníci »N. Y. Herald Tribu
ne« Joseph a Stewart Alsop 'píši, že
Harold Stassen, republikánský kandidát
na presidentský úřad, pronesl před ně
kolika dny na výroční slavnosti v Jeffersonu v tradičně isolacionistickém
státě Iowa řeč, která všeobecně pře
kvapila. Nikoli snad proto, že řekl něco,
co by mnoho lidí nevědělo, nýbrž že
řekl něco, co žádný politik většího for
mátu se neodvažoval vyslovit. Zahájil
tak, míní bratři Alsopové, něco, co sli
buje, že se stane krajně zajímavým po
kusem americké politiky, říci totiž lidu
přímo pravdu. Ve své řeči navrhl Stas
sen, aby 10% celkové americké výroby
bylo věnováno na znovuvybudování hos
podářství těch válkou zpustošených stá
tů, »jejichž politika spočívá na Chartě
Spojených národů«. Ti odborníci, kteří
jsou obeznámeni se zahraničně-politickou a hospodářskou situací, jsou už po
měsíce přesvědčeni, že podobné úsilí se
musí brzy uskutečnit. Stassen tedy je
nejen jediným z význačných politických
činitelů, kteří to řekli naplno, nýbrž
má v úmyslu vystoupit a tuto myšlenku
šířit perem a slovem.
K. H,

Ohlas Marshallovy řeči
Britský list Daily Herald« zazname
nává ve zprávě svého washingtonského
korespondenta, že Marshall by si přál
zvláštní zasedáni kongresu (který jinak
by se koncem července odročil až do
konce roku) k projednání světových hos
podářských problémů. Jeho poradci vy

slovili názor, že se musí postupovat rych
le, nebo jinak by evropská krise, kdyby
její řešení bylo odloženo do příštího led
na, nabyla takového rozsahu, že by vedla
k vnitřní americké hospodářské tísni.
Marshall se rozhodl pro postup, podobný
válečnému programu »Lend and Lease«
(zákon o půjčkách a pronájmu). Odha
duje se, že bude potřebí půl druhé mi
liardy ročně po tři léta, aby se Evropa
postavila na nohy. Jsou to asi 3% hrubé
ho ročního amerického národního důcho
du. Dosuď není jisto,’ do jaké míry bude
kongres v nynější náladě šetření ve stát
ním rozpočtu podporovat Marshallův
plán nebo návrh Stassenův, aby USA dá
valy desetinu svých potravin a výrobků
po deset let na obnovu světového obcho
du.
V úvodníku o Marshallově návrhu píše
»Daily Herald«, že o něm nelze činit
v nynějším stadiu konečný závěr. Dnes
možno říci pouze to, že americká vláda
připravuje veřejné mínění k přijetí těž
kých závazků mezinárodni hospodářské
spolupráce. Evropský průmysl, doprava
a zemědělství byly válkou tak poškoze
ny, že obnova bude trvati déle, než i pe
simisté očekávali, Má-li se Evropa zota
vit, bude po několik příštích let potřebo
vat většího dovozu amerických potravin
a zboží, než může vyvézt, a tento scho
dek může býti kryt jen americkým úvě
rem. Mashall si uvědomoval skutečnost,
že pokud potrvá hospodářská nouze v ohromné části světa, nemůže býti trvalé
ho blahobytu ve Spojených státech, ani
jinde, a že bez blahobytu nejsou vyhlíd
ky na trvalý mír. Jeho návrh nabízí vel
ké možnosti k zrychlení evropské obno
vy. Nejdůležitější otázkou je, jakou Ev
ropu má Marshall na mysli, když o ní
mluví. Má-li jeho návrh upevnit mír, pak
nesmí stavět hráze těsné spolupráce zá
padní Evropy s východní.
Znalec Evropy píše v »Observer«, že
Marshaílova řeč byla činem státníka.
Myšlenka společného evropského progra
mu rekonstrukce za americké podpory
je prostá, prozíravá a velkolepá. Nabízí
řešeni mnohých problémů a odstranění
mnohých hrozeb jediným skvělým ta
hem. Jako válečný program zákona o
pronájmu zachránil svět a prospěl Ame
rice, tak i Marshallův návrh nabízí nejen
záchranu Evropy od hospodářské bídy
a politického zhroucení, ale i odvrácení
vnitřní americké hospodářské tísně a
zaručuje USA vůdcovství světa pokojnou
a blahodárnou cestou. Dává Evropě ne
jen záchranu před hladem, ale i příleži
tost, aby se vymanila z nynějšího stavu
žebroty a vybudovala si takové kontinen
tální hospodářství, které jediné zaruču
je trvalý blahobyt.'
K. H.

Socialisté Sněmovali
Mezinárodní sjezd socialistických stran
v Cúrychu se skončil minulý týden, aniž

došlo k vytvoření socialistické interna
cionály a aniž bylo rozhodnuto o okamži
tém připuštění německé soc. dem. strany.
Na podzim se má sejít nová konference
v Bruselu. Rada, výborů byla pověřena do
té doby vyřízením dosud nerozřešených
problémů a sporných otázek. Francouz
ští socialisté jsou v čele výboru, který
má zkoumat nové utvořpní internacioná
ly, a belgičtí socialisté vedou výbor, kte
rý má zachovat kontakt s SPD a podat
zprávu příští mezinárodní konferenci o
výsledku tohoto šetření. Podobně se má
usilovat o jednotu dvou italských a dvou
španělských socialistických stran. Jiný
výbor má vyšetřovat, zda vládní nebo
oposiční skupina bulharských socialistů
má být vyzvána ke spolupráci. Žádosti o
připuštění indické radikálné-demokratic-
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ké strany a americké soe. demokrat, fe
derace byly postoupeny stálému poradní
mu výboru k získání dalších informací,
a Mezinárodní svaz židovských dělníků
byl přijat jako pozorovatel.
Nová internacionála však ještě neexis
tuje. Ale dlouhá rozprava o připuštění ně
meckých socialistů ukazuje, že je tu
v podstatě stejný problém, jako na všech
mezinárodních konferencích: problém
jednoty Evropy.
Pro německé soc. dem. strany hlasova
lo 9 států, vesměs staré evropské demo
kracie. Proti hlasovali zástupci 4 výcho
doevropských zemí (Polsko, ČSR, Ru
munsko a Maďarsko) a Palestina. Proto
že německá sociální demokracie nedosáh
la nutné dvoutřetinové většiny, nebyla te
dy přijata.
Nelze vysvětlit tento postoj tím, že je
jich země prožily hrůzy německé okupa.
ce, protože Finsko, Norsko, Dánsko, Lu
cembursko, Belgie, Holandsko a Francie
byly také Německem obsazeny a přesto
jsou pro připuštění. Je toz pouhou náho
dou, že ony 4 země leží ve východní Evro
pě, kde nezáv:slost a svoboda demokratic
kých a socialistických stran je labilní?
Je náhodou, že ony 4 státy usilovaly o
prosazení jednomyslných resolucí, takže
veto jednoho státu, právě tak, jako ve
valném shromáždění OSN, by mohlo za
bránit každému rozhodnutí? Konference
nebyla nakloněna tomu, aby o tomto pro
blému pomlčela a rovněž nechtěla pova
žovat rozdělení Evropy na západ a vý
chod ža nevyhnutelné. Konference měla
za to, že i ve východní Evropě jsou de
mokratická a socialistická hnutí. Je to
stejný problém jako v Bulharsku a v Itá
lii: jedna socialistická skupina spolupra
cuje s komunisty a druhá je nezávislá.
BBC

Sovětský názor o sociálních
demokratech
Moskevská »Pravda« konstatuje v člán
ku pojednávajícím o politice pravicových
sociálních demokratů, že po druhé svě
tové válce došlo k velkým politickým
změnám na celé světě, v prvé řadě v ev
ropských zemích, v jejichž zdrcující vět
šině ohromné síly dosáhla komunistická
a sociálně-demokratická strana. V čet
ných zemích, především v Polsku, Česko
slovensku, Rumunsku, Bulharsku, Jugo
slávii a Maďarsku, sociálně-demokratické
a také křesťanské strany aktivně spolu
pracují s komunisty. V těchto zemích by
ly úspěšně uskutečněny největší demo
kratické reformy. Jinak tomu bylo v
druhých zemích. Četní pravicoví činitelé
sociálních demokracií 1 nyní po druhé
světové válce vstupují tu na tutéž cestu,
kterou šly jejich strany po první světové
válce. Čím dále tím zřejměji se jeví toto
nebezpečí v Anglii, kde od skončení vál
ky pravicoví vůdci sociálně-demokratické
strany úsporně provádějí rozkolnickou
činnost. Střediskem rozkolnické té čin
nosti je výkonný výbor labouristické stra
ny á její mezinárodni oddělení. Politiku
rozkolu v dělnickém hnutí provádějí také
přátelé pravicových labouristických kru
hů v jiných evropských socialistických
stranách. Leon Blurn a Daniel Mayer ve
Francii, Scherf a Poliak v Rakousku,
Trannel v Norsku, Stauninger v Dánsku,
Schumacher v Německu, Saragat v Itá
lii. Pravicová část sociální demokracie
se ničemu nenaučila za léta války a oku
pace. Zaslepena nepřátelstvím k pokro
kovým představitelům dělnického hnuti
úporné bojuje za svou starou rozkolnic
kou linii, odmítá spojení s komunistic
kou stranu a chce těsné spojenectví se
stranami buržoasie.
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Polsko sleduje náš boj za svobodu
školy
V sociálně-kulturnim týdeníku »Tygodnik Powszechny« se píše: »Nejdůle
žitější ustanoveni nového školského zá
kona, týkající se náboženství, jsou:
státní školský monopol a zrušení exis
tujících soukromých škol katolických
— vyučování náboženství ve státní ško
le je předmětem nepovinným — státní
kontrola vyučování náboženství nejen
pokud se týče methody, nýbrž i vyučo
vací látky. Proti těmto ustanovením
obrací se celé veřejné mínění katolíků
y Československu.
Došlo k četným
intervencím zástupců Katolické akce,
Svazu katolických žen atd. Dne 13.
května konalo se v Praze obrovské
shromáždění katolíků bez rozdílu stra
nické příslušnosti, na kterém vedle řady
světových mluvčích podepřel také svou
autoritou postuláty katolíků pražský
arcibiskup dr. Beran. Manifestace byla
ukončena schválením obsáhlé resoluce.
Následují citace usnesení, týkajících se
státního školského monopolu, jakož
1 konstatování orgánu českých katolíků
»Katolík«, že návrh nového zákona zna
mená výslovné zhoršení školského záko
na z r. 1922, který je dosud v platnosti,
neboť tento zákon nejen že poskytuje
svobodu organisování soukromých škol,
nýbrž zachovává povinné vyučování ná
boženství ve státní škole a omezuje stát
ní kontrolu nad vyučováním nábožen
ství jen na otázky methody, nikoliv
však osnovy. Podobné schůze jako v
Praze konají se na území celé Čsl. re
publiky. Jak na tyto manifestace, plné
důstojnosti a zbavené všech politických
akcentů, odpoví pražský parlament? To
nám ukáže blízká budoucnost. Pozna
menejme ještě, že boj katolíků o nábo
ženskou výchovu mládeže je veden ne
jen v Československu, nýbrž i v Bulhar
sku, Maďarsku, ve Francii a v Itálii.«

Komunismus ve východní Evropě
Vlivný londýnský týdeník »Economist« v článku svého zvláštního zpra
vodaje polemisuje s rozšířeným názo
rem, že komunismus ve východní Evro
pě je výhradně z Ruska přivezeným
artiklem, a vysvětluje příčiny, proč v
této části světa nabyl tak mohutného
vlivu.

Autor poukazuje nejdříve na fakt, že
socialistické hnutí bylo rozšířeno po ce
lé východní Evropě již před první svě
tovou válkou. V Polsku, na území dneš
ního Československa a Maďarska bylo
neseno průmyslovým proletariátem a
stálo pod vlivem rakouské a německé
sociální demokracie. V Rumunsku, Srb
sku a Bulharsku jeho stoupenci vychá
zeli hlavně z řad nespokojených země
dělců a nižších úředníků, při čemž vůd
cové náleželi ponejvíce k revoluční in
teligenci. Právě v těchto posledně uve
dených zemích struktura a ideologie
socialistických stran se mnohem více
podobala struktuře a ideologii ruského
než středoevropského socialismu.
Po utvoření Třetí internacionály pre
stiž bolševické revoluce vzrostl tak, že
mimo Polsko ve všech těchto zemích
většina v socialistických stranách se
spíše přikláněla ke komunismu než k
sociální demokracii. Po komunistických
neúspěších v Maďarsku a Bavorsku a
částečně pod vlivem silných středoev
ropských tradic sociální demokracie
strhla na sebe většinu v Československu
a Maďarsku. V Rumunsku dělnické
hnuti nikdy nenabylo velké sily a je
pravděpodobné, že v něm vždycky ko
munismus měl větší přitažlivost než

umírněný socialismus. V Bulharsku a
Jugoslávii vznikly silné komunistické
strany hned bezprostredné po první svě
tové válce, ale ty byly potom brzy ná
silně potlačeny. V Jugoslávii komunis
tická strana byla zakázána až do ně
mecké a italské invase, v Bulharsku
byla potlačena r. 1923, mezi lety 1931
až 1934 byla polooficiálně uznávána, ko
nečně však posledně jmenovaného roku
byla potlačena vojenským převratem.
Za důležité považuje pisatel, aby si
každý uvědomil, jak dnešní komunis
tičtí vůdcové ve východní Evropě těžce
trpěli za své přesvědčení v době mezi
oběma světovými válkami. Rakosi strá
vil patnáct roků ve vězení, nynější ru
munský hospodářský diktátor Gheorgiu-Dej jedenáct, tajemník bulharské
komunistické strany Kostov byl mučen
policií a po nezdařeném pokusu o sebe
vraždu úpěl několik let v žaláři. Jen
málo vynikajících východoevropských
komunistů nebylo nějak týráno starým
režimem.
Legální situace v době před poslední
válkou s výjimkou Československa ne
odrážela pravou silu anebo slabost ko
munismu. Komunistické strany musily
vyvíjeti podzemní činnost jako bolševici
v Rusku a policejní methody, se kterými
jim bylo zápasit, byly podle všeho ještě
dokonalejší a krutější než carské. To
byl patrně důvod, že se tak horlivě ří
dily sovětským příkladem. Vládnoucí re
žimy označovaly za komunisty všechny
své kritiky, a to patrně vedlo k tomu,
že široké masy zemědělců ztotožňovaly
slovo »komunismus« s občanskými svo
bodami a věnovaly své sympatie komu
nistům, třebaže toho o komunismu vě
děly pramálo.

Komunisté za války
Velikou
příležitost
komunistickým
stranám poskytla německá okupace. Ko
munisté vedli nejaktivnější odbojové
hnuti: v Jugoslávii od r. 1941, v Řecku
a Albánii od r. 1942, v Bulharsku a na
Slovensku od r. 1944. Komunistům se
mnohdy právem vytýká jejich »bezohled
ná taktika«, předstírající vlastenectví.
Tu lze poznamenat — praví autor člán
ku — že toto jejich »předstírání« za
cházelo tak daleko, že tisíce komunistů
zemřelo ve vězení a v koncentračních
táborech. Cílem komunistů jistě bylo
všude provést sociální revoluci podle
svého pojetí a zříditi vlastní formu vlá
dy, nepochybně také byli všude »oddá
ni« Moskvě. Nicméně nejpodstatnějšim
zůstává fakt, že potírali bezohledně ne
přítele. Jejich vojenské methody byly
zajisté improvisované a primitivní, ale
ve výsledcích nepochybně snesou porov
nání s každým odbojovým hnutím tradicionalních složek.
Jedinou výjimku tvoří Polsko, kde
statečná a schopně organisovaná Armija
Krajowa byla vedena lidmi starého re
žimu a komunistická odbojová skupina
(Armija Ludowa) byla nepatrná. Zde
poměrně malé zásluhy komunistiské
skupiny byly více než bohatě odměněny
způsobem, jímž se sovětští protektoři
zachovali k Armiji Krajowe za varšav
ského povstání a po něm. Když bylo
Polsko nakonec osvobozeno od Němců,
Poláci se převážně vrátili k rusofobii a
komunisté se těšili malým sympatiím
lidu.
V Čechách, Maďarsku a Rumunsku
odbojové hnutí nebylo nijak silné. Přes
to i v těchto zemích v okamžiku osvo
bození komunisté byli populární, protože
lid byl v revoluční náladě a proniknut
vděčností k ruské armádě.
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Nikde komunisté nedosáhli dnešního
silného postavení stejnými prostředky.
V Polsku a Rumunsku byly nynější re
žimy dosazeny přímou sovětskou inter
vencí. V Bulharsku byla utvořena ši
roká koalice po převratu, jehož se zú
častnilo několik politických skupin. So
větské úřady sice zde nedosadily komu
nisty k vládě, ale nepochybně jim po
mohly, aby později nabyli rozhodujícího
vlivu. V Československu a Maďarsku
byly vytvořeny prozatímní vlády ze zá
stupců několika stran a sověty tyto
vlády uznaly. Komunisté ve svobodných
volbách dosáhli v Čechách a na Moravě
40 procent hlasů, na Slovensku 20 proč.,
v Maďarsku . 17 proc. V Jugoslávii a
Albánii komunistická odbojová hnutí
strhla na sebe moc.

Tri typy
A tak se ve východní Evropě podle’
pisatele setkáváme se třemi typy reži
mů: Jugoslávie a Albánie jsou od sa
mého počátku ovládány režimem jedné
strany. Jugoslávská lidová fronta podle
jména zahrnuje dvě jiné než komunis
tické skupiny, ale ty nikdy nevyvinuly
opravdu nezávislou činnost a jugosláv
ská lidová fronta také si nikdy nečinila
nárok na to, aby byla považována za
koalici stran. S druhým typem se setká
váme v Rumunsku, Polsku a Bulharsku.
Lze jej označiti slovem »koalice na oko«.
V Bulharsku komunisté r. 1943 vypudili
z koalice agrární vůdce G. M. Dimitro
va a Pětková a ve vládě zůstala jen
malá agrární frakce. Podobný proces se
odehrál i v socialistické straně. V Ru
munsku ovládl pole levicový blok, vede
ný komunisty, a z vládních skupin pro
jevuje jakousi nezávislost v poměru ke
komunistům jen sociálně demokratická
strana. V Polsku se účastnila do posled
ních voleb vlády Mikólajczykova strana,
ale opravdové spolupráce mezi ní a dru
hou stranou nebylo. Levicové buržoasní
skupiny, zastoupené v těchto koalicích,
nemají pražádného vlivu. V Rumunsku
a Bulhaisku snad socialisté mají přece
jen jakýsi skutečný’vliv. To platí i mož
ná o Maďarsku, kde malorolnická stra
na se pod tlakem zleva a se strany
Rusů štěpí. Tu se levice zmocňuje vlády
podle bulharského vzoru. V Maďarsku
jako v Polsku socialisté se těší ještě ja
kési nezávislosti na komunistech.
Třetí typ tvoři Československo. Ko
munisté tu loni v létě dobyli největšího,
procenta hlasů, jakého kde komunistic
ká stiana dosáhla ve svobodných vol
bách. Koalice komunistů a nekomunistů
pracuje poměrně hladce a vládu je zde
možno pokládat za svobodnou podle zá
padních měřítek.
Z toho všeho je patrno — praví autor
— že ve východní Evropě, řízené komu
nisty, existuje značná lozmanitost. Nesou-li jedině komunisté vinu na rozbití
koalic, jež se rozpadly, nelze dosud s jis
totou říci, jako nelze zjistit, zda si přejí
opravdovou spolupráci v koalicích, kte
ré dosud existuji. Je možno toliko zkou
mat hlavni rysy komunistické politiky
ve světle zkušeností z posledních let.
A tomu bude věnován příští článek re
vue.

Bláznovo království
Shevawn Lynam napsal do londýnského
konservativniho listu »Observer« svá po
zorování z dnešního Španělska:
■>Francovo Španělsko je obílený hrob,
pod jehož skvělým zevnějškem koná hni
loba své dílo zkázy: po jedenáct let rozhlodává sociálni b'da zemi. Elegantní ob
chody na hlavních madridských třídách
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jeví se střízlivému oku jako pohádka z
Tisíce a jedné noci, ale dělnické čtvrti
jsou pusté jako Sahara. Pomalu, ale jistě
tu bohatí bohatli a chudí chudli. Dnes
mají někteří lidé všechno, jiní nic.
Španělsko nemá přídělový systém. Vlá
da přiděluje jen to, co se ji podaří urvat
černému trhu, a proto toto »řízené« hos
podářství šíleně kolísá. Někdy se přidě
luje dokonce jen 9 dkg fazolí na osobu
týdně, a mám dojem, že chudší Španěl
jí dnes obvykle mnohem méně než Ně
mec v britském pásmu. Španělskému děl
níku zbude ze mzdy asi Kčs 7;50 denně
na osobu na stravu. Jak mu musí být,
vidí-lí za výklady obchodů tucet vajec
za 153 Kčs, půl kg másla za 166 Kčs a
půl kg šunky za 190 Kčs? Jedno jídlo
v elegantním španělském restaurantu re
presentuje asi třídenní příděl normální
ho britského občana. Avšak potrava, kte
rou španělský dělník zkonsumuje za tý
den, nečiní ani denní příděl britského děl
níka. Ve Španělsku mají jen dost levné
ho benzinu; benzin se ovšem nedá pít.
Důkladná znalost vrtochů černého trhu
patři dnes ve Španělsku k všeobecnému
vzdělání občana. Černý trh žije rušným
děním a každému konání propůjčuje ta
jemný nádech. V peníze lze proměnit vše,
co může nepozorovaně zmizet. Zatím, co
jedna polovina obyvatelstva pečlivě skrý
vá zboží, které se ji podařilo objevit, dru
há polovina občanstva po tomto zboží pil
ně pátrá a nabízí za ně závratné ceny.
Španělské vlaky jsou přeplněny poutní
ky, kteří převážejí tajuplná a objemná
zavazadla. Prostý cestující je téměř za
dušen těmito soukromými obchodníky a
jejich zbožím. Život ve Španělsku není
nijak nudný a jen Latinci dovedou si
v něm soustavně vypomáhat vtipem. Nejsou-li Španělé právě zaneprázdněni ma
gií černého obchodování, obelstívají po
litickou policii, která již od roku 1936
hledí sledovat každé hnutí normálního ob
čana, zejména těch, kdož by chtěli naří
kat nebo kritisovat. Španělskou vynalé
zavost však policie nepřekoná; dnes je
ve Španělsku snad ještě více padělaných
dokladů, než jich vydalo za války fran
couzské podzemní hnuti. Každý španěl
ský republikán má v náprsní kapse do
klad, že je stoupencem »Francova slav
ného národního povstání«; jen tento pa
pír opravňuje totiž španělského občana
dnes k cestování z jedné provincie do
druhé.
Španělská vězeni jsou přeplněna a
vládnou v nich nepopsatelné poměry.
Španělsko totiž mělo vždycky víc zatče
ných než věznic. Výslech a rozsudek vy
žaduje si u jednoho obviněného průměrně
15 minut. Za čtvrt hodiny je tedy člověk
ve Španělsku odsouzen na smrt. V celém
Španělsku' si člověk připadá jako v bláz
nově království: svobody a blahobytu je
všude dost - ale až zítra, nikdy dnes. Špa
něl, který není správným Španělem, jak
si ho představuje Franco a jeho přátelé,
má tu psí život. Nejsou to jen chudí a
prostí lidé, kteří se ve Francově řečnění
o »obdivuhodném stavu« země nevyzna
jí; také obchodnicí vědí, že obnova Špa
nělska je nemožná bez zahraničního ob
chodu a že zahraniční obchod neoživne,
dokud potrvá Francův režim. Příslušníci
nedělnických tříd už dávno ztratili re
spekt k Francově postavě. Tím vzrostlo
mezi nimi a dělníky vzájemné dorozumě
ni a společný zájem. Obě strany sní o
utvoření koalice, která by setřásla ny
nější režim. Přece se však jedna dmhé
boji a obé se hrozí Francovy policie;
proto si přejí, aby první kroky byly uči
něny ze zahraničí.

Neutěšený stav znárodněných
dolu v Angíii
Anglie se stále
nemůže
vymanit
z uhelné krise, která zpomaluje jinak
sám o sobě již rychlý rytmus výroby.
Znárodnění dolů, v němž byl spatřován
lék na nedostatek uhlí, neuspokojilo,
když sám ministr pro paliva Shwinwell
označuje stav dolování uhlí za neutě
šený. Od znárodnění stouply výdaje
dolů o 40 milionů liber št., t. j. o 8
miliard Kčs ročně, jednak pro zavedeni
pětidenního týdne v dolech a jednak
pro dražší správu. Také po počátečním
zlepšení těžby, jež skýtalo naději, že se
úbytek těžby odpadnutím sobot vyna
hradí, projevil se koncem května další
pokles, a to o více než 1 milion tun _za
týden, proti nezbytnému minimu 4 mi
lionů tun týdenní těžby. Pokles těžby
a zvýšené výdaje dolů povedou patrně
ke všeobecnému zdražení uhlí nebo k
dalšímu vzrůstu schodků znárodněných
dolů. Je to málo potěšitelný zjev v ze
mi, která kdysi vyvážela až 60 milionů
tun uhlí ročně do celého světa a dnes
jej sama dováží z USA a z Polska,
kromě spoust nafty, která v průmyslu
a na drahách nahrazuje v tisících pří
padech uhlí, i když je podstatně dražší.

Budoucnost čtvrté říše
Pařížský deník Le Monde přináší
článek Emanuela Mauniera o prvních
symptomech německé budoucnosti. Pi
satel tvrdí, že čtvrtá říše je polem tre
sek. Tyto trosky jsou však divně roz
vrženy. Často je střed města zničen a
průmyslové předměstí je netknuté. Ve
Frankfurtu je ohromná budova I. G.
Farben, dnes sídlo hlavního amerického
okupačního štábu, nedotčena uprostřed
rozbité čtvrti, podobně jako továrny
v Hoechstu. A německý průmyslový po
tenciál se nezmenšil válkou o více než
20 procent.
Německý život je těžce zasažen. Lidé
žiji ve sklepích a několik rodin obývá
jeden byt. V zimě umíralo v Berlíně
100 osob denně a dětská úmrtnost byla
padesátiprocentní. V lednu tam bylo
183 sebevražd. Šest milionů vyhnanců
z Polska, Pruska, ČSR, Maďarska a Ra
kouska čeká s kufříkem v ruce, co bu
de dále. Obchody jsou prázdné, úřední
příděly se blíží k těm nejnižším z doby
války, což se pociťuje tím hůře, že
Němci byli za války slušně živeni z do
dávek okupovaných zemí.
Je-li však německé životní
štěstí
v Německu zasaženo na celá dlouhá
léta, je schopnost průmyslového po
vznesení mnohem méně zviklána. Hlav
ními, ale dočasnými obtížemi jsou: ne
jistá budoucnost marky, jejíž kurs je
uměle udržován; velký počet zajatců
v cizině; problémy přeškolení vyhnan
ců, mrzáků a žen, pracujících v prů
myslu; přizpůsobení hospodářského okruhu dávkám materiálu z titulu re
parací.
K. H.

Tisková oprava
Pro obsah zprávy uveřejněné v čísle
18 týdeníku »Obzory« ze dne 3. května
1947 pod titulem »Generální útok na
zemské zřízení« podal jsem žádost za
trestní stíhání odpovědného redaktora
Ladislav Kopřiva.

Tisková oprava
Pro článek, uveřejněný v čísle 24. ča
sopisu »Obzory«, pod titulem »Kde je
Wenzel Rillich!«, podal jsem návrh na
trestní stihání odpovědného redaktora.
Inž. Václav Rillich.
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„Parlament sabotuje ...“

Dr Luděk Forman
Klement Gottwald mluvil dne 5. června na zasedání gramu. Celá procedura přípravy zákonů ve vládě je
ústřed. výboru KSČ, kde vytýčil podle »Rudého prá již sama o sobě dosti zdlouhavá. Když pak ve vládě je
va« přední úkoly. Z toho, že tento list píše jen o sou konec konců zákon dohodnut a přijde do parlamentu,
druhu Gottwaldovi, dá se říci, že předseda kabinetu začíná tam znovu celá věc od začátku. To nemá vůbec
mluvil jako straník a jako předseda KSČ. Tak jistě nic společného s právy parlamentu. Vždyť parlament
jeho projev naslouchali shromáždění funkcionáři. Jen není složen z jiné látky, nežli vláda, v parlamentě
že úřad ministerského předsedy je tak významný a tak jsou ve stejném poměru zastoupeny tytéž politické
odpovědný, že jeho nositel i na stranickém fóru ne strany jako ve vládě. Jsou tedy možné dvě věci: buď
může se zcela oddělit od své státní funkce. Proto má chce tímto způsobem vedení některých politických
mluvit tak, aby i své straně dával na srozuměnou, že stran ztěžovat a rušit provádění vládního programu,
i ona, jakožto politická skupina ministerského předse nebo vedení těchto stran nemá své poslanecké kluby
dy, pozdvihuje se k státní politice, nechávajíc na ve v ruce. V každém případě vládní a legislativní práce
dlejší koleji své zvláštní zájmy. Kdyby tomu tak bylo jsou tu znesnadňovány a z parlamentu často vychá
v tomto případě, měli bychom ušetřenu práci.
zejí torsa původních zákonů...« Nemýlíme-li se, není
Komunistická strana může mít svůj zvláštní názor to první projev z vládních míst, který má charakter
na zásadu právního státu a parlamentarismu, minis protiparlamentní nevlídnosti; je dáno na jevo, že par
terský předseda by měl být však jejich bezvýhradným lament jaksi obtěžuje. Je nerozhodné, že projev stal se
obhájcem kdekoliv a na kterémkoliv místě. V prvé řa na stranické půdě, veřejnost jej v každém případě
dě tedy k principu právního státu patří i ochrana aka chápe jako řeč a mínění ministerského předsedy a ni
demických svobod a nedotknutelnost universitní.půdy, koli straníka. Uvědomíme-li si, že vláda je jen výbo
jakožto vnějších záruk svobodné vědy. V akademic rem sněmovní většiny, že v každém okamžiku parla
kých svobodách je také obsažena svobodná volba aka ment ji může povolat, aby se mu odpovídala a že v kaž
demických hodnostářů, nikým a ničím neovlivňovaná, dé chvíli může parlament vládu hlasováním sesadit,
zejména ne vlivy politickými, nebo dokonce snad ohle pak vypadne věta o sabotáži vládního programu se
dy stranickými, nesoucí se jen zřetelem na rozkvět strany parlamentu dosti odvážně. Neříkáme nic než
university, resp. vysokého školství vůbec. V době, kdy to, co je v ústavě a ve starých parlamentámích zvyk
náš život je téměř zpolitisovaný, kdy stranictví pro lostech. Opustit je, znamená opustit Parlamentaris
růstá všechny naše instituce jako hlíza, kdy stranická mus. Jsme přesvědčeni, že nová ústava, ať její změny
moc hrubě vítězí všude tam, kde dříve se samozřej budou jakékoliv, má-li být svobodnou ústavou, musí
mostí byly ctěny vyšší hodnoty, je stará, tradiční a je přijmout. Není také možné jednou dosud platící
slavná akademická svoboda ještě oasou v bezútěšné ústavu ignorovat, po druhé zase se na ni odvolávat’
poušti. Ona je dnes nedocenitelná a pokud zůstane, a po třetí ji ignorovat. Na těchto zásadách není také
zůstanou i na živu velké ideály touhy po pravdě, roz možno nic měnit, i když u nás prozatím máme t. zv.
machu i zušlechtění lidského ducha. Musíme ji proto Národní frontu, zahrnující bez oposice lOOprocentní
střehnout jako oko v hlavě. Velmi litujeme, že musíme většinu. To nemůže vládu vést k pohodlnosti a k ja
skřížit své názory právě zde s názorem ministerského kési samozřejmosti, že tato lOOprocentní většina
předsedy a nikoli jen soudruha Gottwalda. Ministerský v parlamentě musí bez výhrad přijmout vše, co se jí
předseda, mluvě o situaci v Národní frontě, řekl: »Je vládou předloží, parlament se nemůže v žádném pří
třeba s politováním konstatovati, že pronikání vlivu padě zbavit svého kontrolního práva, na druhé straně
reakce do některých stran Národní fronty i nadále po totální vládní většina nemůže upadnout v dřímotu a
kračuje. Ukazuje to pokus o dosazení Feierabenda do ponechat vládě volné pole k činnosti. Když nemáme
Kooperativy a zvolení Engliše, obhájce kapitalismu, prozatím oposici, pak musí alespoň část vládní větši
za rektora pražské university, což se ovšem nestalo ny plnit úlohu parlamentní štiky. Stěžování si na zdlou
bez politické podpory...« Volba rektora, prováděná havou proceduru není na místě; podobné řeči již jsme
Akademickým senátem, patří mezi nedotknutelné aka kdesi v minulosti slýchali. Občané mají raději zdlouha
demické svobody. Je to výlučné právo profesorských vější proceduru se svobodným parlamentem, než krát
sborů všech fakult, do něhož nemůže zasahovat ně kou proceduru bez svobodného parlamentu a nakonec
jaký vnější vliv, tím méně politická strana, ať by byla vůbec bez svobody. Že se nejedná o práva parlamen
sebe silnější. Prof. Engliš byl zvolen jako vědec mimo tu? Právě že ano, o ta »ejdůležitější práva, o právo
řádných kvalit, přesahující svým životním dílem da kontroly a právo usnášet se na zákonech, které parla
leko hranice státu, a nikoliv jako zástupce, nebo ob ment sám uzná za vhodné. Parlament není žádnou
hájce kapitalismu. Nemá-li být pouhou líbivou frází hlasovací mašinou.
V našem parlamentarismu zahnízdil se neblahý
to, co v tomtéž projevu ministerský předseda řekl:
»Chceme, aby každému bylo měřeno podle jeho práce zvyk, myslit totiž a mluvit spíše v politických stra
a podle jeho zásluh'«, neměl by ani vnitřně nesouhlasit nách, než v osobách. Pro demokracii je neúnosné, aby
s volbou akademického senátu, poněvadž v tomto politické strany stály nad parlamentem i nad vládou.
smyslu právě volba byla šťastná. Kam bychom to do Chtěli-li bychom něco podobného, pak můžeme krát
šli a kde bychom skončili, kdyby i universitní profe- · kou cestou zavřít nákladný parlament, může zasedat
soři měli si chodit s uctivou úklonou pro návrhy a občas jen úzký výbor zástupců politických stran, kte
směrnice do politického sekretariátu? Jestliže někdo rý by dával směrnice vládě; zajisté že procedura by
má co proti Englišově vědecké koncepci, má volné byla rychlejší, ale pak mějme odvahu se také rozlou
pole vědeckého kolbiště (sami v tomto čísle otiskuje čit s demokracií a se vším, co tato v politickém životě
me odmítavou kritiku poslední Englišovy knihy), kde
se provádí turnaj jen na vědecké argumenty, zatím představuje.
Jsouce nesmlouvavými obránci parlamentární de
co každá politicko mocenská příchuť diskvalifikuje
každého v tomtéž okamžiku, jakmile se s ní vytasí. mokracie, nemůžeme se v žádném případě shodnout
s formulací, že některé politické strany záměrně ruší
Tak musí být posuzována situace a ne jinak.
Dále máme na srdci názor ministerského předsedy v parlamentě vládní program, nebo že nemají své po
na zákonodárný sbor. Bylo řečeno: »Hlavní obtíží je slanecké kluby v ruce. Při této příležitosti poukazu
nyní zneužívání parlamentu k sabotáži vládního pro- jeme na § 22 odst. 1. dosud platné ústavy, že členové
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Národního shromáždění vykonávají svůj mandát osob
ně a nesmějí od nikoho přijímat příkazů, jakož i na
odst. 3. téhož paragrafu, v němž je obsažen slib, který
každý poslanec je povinnen složit: »Slibuji, že budu
věren republice Československé a že budu zachovávati zákony a mandát svůj zastávati podle svého nej
lepšího vědomí a svědomí.« Nechceme-li; aby ústava
byla jen hezkým potištěným papírem, nemůžeme dopustiti, aby parlament byl jen loutkovým divadlem,
kde by se promenovali poslanci jako loutky, kde by
zdvihali ruce k hlasování jen tehdy, když by je za
drátky zdvihla politická strana a kde jejich hlas by ne
byl hlasem jejich, ale někoho jiného za plentou. Stejně
tak nemůžeme souhlasit s tím, když ministerský před
seda říká, že z parlamentu často vycházejí torsa pů
vodních zákonů. Může snad jít pouze o návrhy záko
nů, poněvadž podle § 41 ústavy návrhy zákonů mohou
vycházeti buď od vlády nebo od sněmovny. Sněmovna
má právo je jakýmkoliv způsobem měnit, nebo je sa
mozřejmě nepřijmout. Návrh zákona stane se teprve

Procesy politické
*)
President republiky prohlásil již před podpisem
retribučního dekretu v Londýně (již v únoru 1945),
že má obavy, aby provádění retribučního dekretu ne
rozdělilo národ na dva tábory. Prorocká jeho slova
docházejí naplnění, když jedna část veřejnosti doka
zuje vášnivě, že očista nebyla provedena důsledně,
druhá část veřejnosti naproti tomu dokazuje rozhoř
čeně, že očista byla provedena příliš přísně, v mno
hých případech nespravedlivě a kruté. Jako kdysi
v dobách husitských válek rozestoupil se národ na
Tábority a Sirotky na straně jedné, a na Pražany
na straně druhé, rozestupuje se dnes národ na přísné
na straně jedné a umírněné na straně druhé. Obě
strany si navzájem vytýkají, že protivník nesleduje
pravý cíl očisty a spravedlivé potrestání přisluhovačů a pomahačů okupantů, nýbrž využívá této příleži
tosti k získání výhod stranického rázu a upevnění
mocenských posic stranických.
Přísní horlivci vytýkají umírněným, že tito chrání
kolaboranty, zejména z řad osob, jež byly dříve ve
význačném postavení politickém nebo hospodářském,
proto, aby je a jejich stoupence získali· pro sebe jako
voliče. Při tom zapomínají tito horlivci na to, že ne
bylo projevem hrdinství a odvahy připnout si v květ
nových dnech r. 1945 na klopu kabátu hvězdu, která
mnohým nesloužila jen jako odznak strany, ale hlav
ně jako ochranný štít proti stíhající spravedlnosti.
Umírnění — a nejsou to jen příslušníci a příbuzní
kolaborantů nebo jedinci, kteří během okupace byli
v závětří, ale skuteční bojovníci za svobodu, oprav
doví partyzáni a obětaví národovci, kteří k naší svo
bodě se dostali přes německé žaláře a koncentrační
tábory — tito umírnění vytýkají horlivcům, volají
cím po tvrdém potrestání, že jim jde výhradně jen
o odstranění osob, zaujímajících vlivná postavení dří
ve, nebo dokonce i nyní, o odstranění osob schopných,
ale nepohodlných, o odstranění bez ohledu na povahu
a tíži jejich viny, která nemá býti zvážena na vá
hách spravedlnosti, ale na váhách bezohledné poli
tiky, která se spravedlnosti zcela zpronevěřila.
Vzájemná nedůvěra obou těchto táborů dostoupila
již takového stupně, že si navzájem vůbec nevěří.
Umírnění nevěří důvodným námitkám horlivců, kte
ří tvrdí, že ten nebo onen jednotlivec neprávem pro
svou činnost za doby okupace unikl dnes spravedlivému - trestu, nevěří prostě z obavy, aby nebylo
*) Tento článek je výňatkem z řeči poslance A. Rozehnala
dne 10. června v rozpravě ÚNS.
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zákonem, když jej sněmovna přijme a je vyhlášen zá
konným způsobem. Správně o této věci píše Montesquieu ve svém »Duchu zákonů«: »Jestliže ten, kdo
provádí zákony ve státě, dává, zároveň zákony, není
svobody, neboť může dáti zákony kruté a prováděti je
krůtě. Jestliže se chce výkonná moc zmocniti statků
nebo části statku poddaných, prohlásí zákonem, že
statky, jichž se jí zachtělo, patří jí a mocí svou výkon
nou se jich zmocní. Takto muže odníti občanům svo
bodu, statky, ba i život...« Proto je tak důležité, aby
ve státě bylo několik mocí a aby moc mohla zadržo
vat moc. Proto jsme i velmi citliví na každý projev, vy
cházející z odpovědných úst, který se týká těchto ži
votních otázek vnitřně svobodného státu. Zkáza kaž
dé vládní soustavy počíná vždy zkázou jejích zásad.
Poněvadž chceme, aby naše parlamentární demokra-j
cie byla opravdová, zdravá a silná, aby byla pevnou
zárukou vnější i vnitřní plné svobody občanů, proto
držíme pevně její zásady. A to nám, jak pevně doufá
me, nemůže mít za zlé ani ministerský předseda.
Poslanec dr. A. Rozehnal

působeno zase další příkoří, nebo nebylo pokračováno
v dalším příkoří, jehož porevoluční doba napáchala
tolik, že je bylo nutno zahlazovat! i zvláštním záko
nem č. 115-46 Sb., který českému národu dělá velmi
špatnou čest, a doporučovali by nejraději všeobecnou
a rozsáhlou amnestii. Přísní nevěří zase spravedli
vým sprošťujícím rozsudkům, ani rozsudkům s citel
nými tresty a označují je za příliš mírné a řadí pří
slušníky tohoto umírněného tábora do stejné řady
s kolaboranty a vtiskují jim do čela pečeť živlu ne
spolehlivého, protistátního a ochotného zradit národ
při první příležitosti.
Živitelem a podněcovatelem této vzájemné nedůvě
ry a této dusné atmosféry stal se téměř výhradně
tisk, jemuž nutno připsat k tíži převážný díl těchto
neblahých důsledků. Odpovědní redaktoři pořádali
v tisku neodpovědné štvanice, v nichž neúplně a ne
správně informovali veřejnost, dělajíce tak veřejné
mínění se shora a zneužívajíce neinformovaného lidu
ke svým stranickým záměrům. Byl to tisk, usilující
o tvrdé potrestání význačných osob politických, nebo
tisk, volající po potrestání význačných představitelů
krajinského hospodářského života, tisk, který rozdmýchal celé kampaně a uspořádal honičky na nepo
hodlné občany. Neslouží však spravedlnosti tisk, kte
rý se domáhá pouze uskutečnění všech'opatření v ne
prospěch podezřelého a dosud neodsouzeného a navr
huje dokonce přezkoumávání činnosti svědomitých
veřejných žalobců jenom za to, že tito jsouce si vě
domi své odpovědnosti, zastavili v některých přípa
dech trestní řízení proti křivě nařčeným. Neslouží
spravedlnosti tisk, který téměř současně a tímtéž de
chem rozhořčeně odmítá jakoukoliv kontrolu vyne
sených rozsudků jedině z obav, aby tato kontrola ne
vyzněla ve prospěch odsouzence, kontrolu na příklad
podle par. 446 tr. ř., a při tom své zamítavé stano
visko odůvodňuje tím, že trestní řád z 23. V. 1873 je
zastaralý. To zakladatel dnešního ministerstva vnitra
Alexandr Bach byl ještě starší a ministerstvo vnitra
přesto používá stále jeho dekretů a namnoze i prak
tik. Tento neodpovědný tisk však zapomněl, že naše
veřejnost není ochotna věřiti všemu, co se jí k věření
předkládá a naopak velmi střízlivě a neobyčejně kri
ticky hodnotí vše, neboť český člověk je tvor kritic
ký, jehož myšlení nebolí.
Máme-li objektivně zhodnotiti výsledky retribuční
ho soudnictví, je třeba, abychom si našli nějaké srov
návací měřítko, na základě něhož bychom mohli konOBZORY

trolovati náš úsudek. Nejlepší a nejjistější srovná
vací měřítko poskytne nám historie, ta stará učitelka
života, která zná politické procesy tak dlouho, jako
zná dějiny organisované lidské společnosti. Dějiny
organisovaných států jsou zároveň dějinami politic
kých procesů, před nimiž se projednávají zločiny,
které nemají nic společného s mravním hodnocením
a pro něž je ražen čistě právní pojem politického
zločinu. Staří Řekové považovali za politický zločin
větší oblibu, které se dopracovali většími zásluhami
o vlast někteří občané a která byla v rozporu s jejich
pojetím demokracie. Soud, jehož soudci byli všichni
občané a jenž se zval ostrakismos, poslal tímto způ
sobem do vyhnanství nejzasleužilejší občany, jako
byl politik Aristides a vojevůdce Themistokles.
Staří ’ Římané byli již lepšími mistry v likvidaci
svých protivníků a bez soudu používali k tomu cíli
zvláštních černých listin, zvaných: tabulae proscrip
torum, jež byly na římském fóru, kde každý občan
mohl bez jakéhokoliv důkazního břemene označiti
druhého občana za zrádce a nepřítele vlasti a zmocnit
se jeho majetku. Dějepisec Plutarch vyličuje toto
chmurné období diktátora Sully nejhroznějšími bar
vami: »Sulla, dal se na vraždění a naplnil město po
pravami bez míry a počtu. Každý chrám byl poskvr
něn vraždou, každý pohostinný dům a otcovský krb.
Mužové byli popravováni v náruči svých žen a syno
vé před očima svých matek. Vraždilo se z osobní ne
návisti, z touhy po pomstě, nejvíce však pro majetek.
Z počátku popravoval Sulla své protivníky po jed
nom. Trvalo mu to však dlouho a proto dal sehnat
své protivníky na jedno místo a 12.000 mužů po
vraždily — Podobných krvavých koupelí uspořádal
více.« Římský senátor Quintus Aurelius, když našel
své jméno na listině proskribovaných, zvolal: »Běda,
můj majetek mne pronásleduje.«
Italské městské státy, zejména Florencie, byly
pravou vlastí politických procesů, jimž neunikl ani
Dante Alighieri, který byl nucen z domova své bož
ské Beatrice odebrati se do vyhnanství. Velkou zá
sluhu o právní jistotu a bezpečnost získal si však
státník Girolamo Savonarola, když do florentské
ústavy z r. 1494 dostal ustanovení: Občan má právo
odvolat se k lidu ze všech rozsudků ve zločinech proti
státu.
Francouzská revoluce řeší spor mezi Girondisty a
Montagnardy guillotinou. Aby rychleji pracovala,
vyhlašuje se »loi des suspects«, (zákon podezřelých),
který umožňuje uvězniti občana na základě pouhého
udání bez jakéhokoliv vyšetřování, takže tento zá
kon je prvním základem koncentračních táborů.
Guillotina nevybírá, nezná žádných básníků, vědců
nebo umělců a lidi rozlišuje pouze na dvě třídy: pří
vržence revoluce a jejich odpůrce. Proto si vyžádala
hlavu vynikajícího básníka André Cheniera a geniál
ního chemika Lavoisiera.
. Anglické dějiny jsou rovněž bohaté na politické
procesy, jejichž nejhroznějším výkvětem je Marie
Stuartovna, o níž praví nejslavnější jména literární:
Voltaire: »Nikdy nebyl soud tak nepříslušný a pro
ces tak protiprávní. Kdyby se bylo postupovalo
alespoň tak, jako se podle práva a spravedlnosti má
postupovati s tím nejjednodušším člověkem. Alžběta
znala jen spravedlnost, s jakou se pořádají silní vůči
slabým a nešťastným.«
Walter Scott: »Důkazy, které byly použity proti
Marii Stuartovně, nebyly by připravily o život ani
nejsurovějšího zločince. A přece komise byla tak zbě
silá a nízká, že Marii odsoudila.«
Henri Robert: »Je to klamný obraz spravedlnosti,
skutečná parodie. Zavraždění by bylo mnohem čest
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nější. To nic nevadí. Komise musí vynést rozsudek
■— hrob už čeká.«
Historie nás poučuje o tom, že politické procesy
jsou bojovným prostředkem vítěze na upevnění vlast
ní moci a zničení politického protivníka. Politický
proces vede vždy skupina vládnoucí proti význač
ným představitelům skupiny slabší. Není v historii
případu, že poražený politický protivník soudil svého
vítěze. V politických procesech jde vždy o otázku
moci. Spravedlnost má přístup jen s vlajkou a legi
timací vítěze. Politický proces je do roucha práva a
do masky spravedlnosti oděný mocenský akt. Obža
loba obyčejně argumentuje mlhavými a nejasnými
pojmy. V procesu proti Sokratovi argumentovala
tím, že kazí mládež. Ve francouzské revoluci se vytr
vale argumentovalo pojmy: vlastizrada, zrada na ná
rodě. Tento pojem stal se ústředním pojmem všech
politických procesů až do dnešních dnů.
Hodnotíme-li naše retribuční soudnictví podle his
torického měřítka, musíme přiznati, že dekret pre
sidenta republiky ze dne 19. VI. 1945 č. 16 Sb. ve
znění zákonů ze dne 24. I. 1946 č. 22 Sb. a ze dne
18. XII. 1946 č. 245 Sb. měl své nedostatky, jež pra
menily jednak ze zákonného předpisu samého, jed
nak ze špatného jeho provádění.
Ze samého retribučního dekretu vyplývala nejzávažnjší nesnáz v tom, že zde byl nedostatek určitých
speciálních skutkových podstat zločinů, řadících se
svou povahou mezi zločiny, podléhající retribučnímu
soudnictví. Tento nedostatek je vysvětlitelný tím, že
dekret vznikl v době, kdy ještě nebylo přehledu o ty
pických druzích zločinů, které by měl’dekret postih
nout!. Tento nedostatek však není omluvitelný s ohle
dem na zásadu: nullum crimen sine lege — žádný
trest bez zákona, která je stěžejní zásadou všeho
světového práva trestního. Prakse si vypomáhala
v trestním právu nepřípustnou analogií a pro nedo
statek určitých speciálních ustanovení subsumovala
analogicky některé skutkové podstaty pod některou
zločinnou kvalifikaci retribučního dekretu, což bylo
umožněno zejména tím, že retribuční dekret neobsa
hoval striktní vymezení jednotlivých zločinů. Největ
ším útočištěm této nesprávné prakse se stalo usta
novení par. 3 odst. 1, kterým měla býti postižena
propagace a podpora fašismu. Formulace tohoto ustanovení je tak široká a povšechná, rozsah trestní
sazby veliký, že zde byly dány všechny předpoklady
naprosto nejednotného postupu, největších nerov
ností a nejzávažnějších rozporů v posuzování otázky
viny. Špatně informovaná veřejnost ve svých nevěcných kritikách — a co horšího: i leckterý soud — ne
vzala mnohdy zřetele k samozřejmému předpokladu
každého trestního činu, který platil pro toto ustano
vení a podle něhož k doplnění skutkové podstaty se
vyhledává nejen splnění objektivní stránky, nýbrž i
plnění subjektivní stránky, to je zlého úmyslu.. Bylo
proto povinností soudu zkoumat, zda je prokázán zlý
úmysl obviněného, to je zda vyvíjel svou činnost sku
tečně s úmyslem propagovat nebo podporovat fašis
tické nebo nacistické hnutí, nebo zda tak činil jen
z osobni nestatečnosti nebo zbabělosti.
Nedostatek retribučního dekretu spočívá dále
v tom, že měří stejně přísně Cechům jako Němcům,
ačkoliv tito byli hlavními·viníky a Češi v převážně
většině svedeni okupačními poměry pouze viníky rá
zu druhotného. Bylo by v zájmu lidské spravedlnosti,
aby bylo pamatováno na tyto zbloudilé Cechy alespoň
jinou (menší) trestní sazbou, zejména s ohledem na
nevinně trpící rodinné příslušníky a děti provinivších
se českých otců a českých matek.
.Nespravedlnost trestů je zvyšována zejména od
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sunem Němců, jichž téměř jedna třetina prakticky
ušla trestu, takže v pohraničí nastal úplný zvrat v retribučním soudnictví. Tímto odsunem byl způsoben
stav, že nyní odpykává své tresty jen menší část
odsouzených Němců, za to však všichni odsouzenci
české národnosti a oni Němci, kteří žijí ve smíšeném
manželství s osobami české národností a pro tuto
okolnost jsou z odsunu zásadně vyloučeni. Jestliže
si uvědomíme, že v mnohých takovýchto případech
byl Němec žijící s Češkou a dětmi ve smíšeném man
želství odsouzen mnohdy jen pro pouhé matrikové
členství v některých německých organisacích, aniž se
třeba vůbec činně účastnil nějaké spolkové činnosti
a aniž byly vyvráceny notoricky známé pochybnosti
o dobrovolnosti vstupu do těchto organisací, nemů
žeme se ubránit dojmu, že tímto výkonem lidového
soudnictví nebyl splněn předpokládaný účel retribučního dekretu, zejména když vezmeme v úvahu, že
bezvýznamní místní činovníci strany NSDAP, nebo
SDP a různí blockleitři odpykávají nynohaleté těžké
žaláře, zatím co vyšší a významnější činovníci a hod
nostáři nacistického hnutí byli odsunuti třebas krát
ce před hlavním přelíčením, nebo jinak jim bylo umožněno odejít do Říše.
Ze špatného provádění retribučního dekretu vy
plývala nejzávažnější nesnáz v tom, že špatným vý
kladem ustanovení § 21 retr. dekretu byl mu dáván
jiný smysl, než ve skutečnosti měl. Účelem tohoto
ustanovení bylo, aby před mimořádnými lidovými
soudy byly projednány pouze případy jasné a nepo
chybné, zatím co případy pochybné a komplikované
měly býti odkázány na příslušnost řádných soudů.
Počáteční správná praxe lidových soudů byla ke ško
dě věcí politickým tlakem změněna a nesprávným
výnosem ministerstva spravedlnosti byl dán tomuto
ustanovení obrácený smysl, když mimořádné lidové
soudy byly zaplaveny případy pochybnými a kompplikovanými tak, že lidoví přísedící se vůbec nevy
znali ve spletitosti skutkového materiálu, jak bylo
patrno z jejich otázek.
Nedostatečně nebo špatně vyšetřený materiál byl
pak jednou z největších obtíží lidového soudnictví.
Skutkový materiál, který měl býti podkladem roz
hodnutí soudu, byl častokráte vyšetřen neúplně nebo
docela vadně, takže obsah protokolů sepsaných vy-

šetřujícími orgány nebyl vůbec spolehlivý — a to buď
pro zaujatost vyslýchajících orgánů, které mnohdy
nedostatek odborné způsobilosti maskovaly stranic
kou horlivostí, nebo pro zaujatost vyslýchaných osob,
které často posvátnost svědecké funkce nahradily
mstou a nenávistí Vyšetřování bylo častokráte špat
ně chápáno jako pouhé snášení materiálu nepřízni
vého pro obviněného, zatím co jeho obhajoba byla
zcela pominuta. Horlivost a nepochopení vyšetřovací
povinnosti šlo i tak daleko, že obviněnému bylo vůbec
odepřeno, aby něco na svou obhajobu mohl uvésti a
nabídnouti důkazy. Nebyly vzácné případy, že při
hlavním přelíčení vyšlo na jevo, že doznání obvině
ného v protokolech vyšetřovací komise uvedené bylo
vynuceno týráním a že svědecké protokoly nejsou ve
shodě s tím, co svědkové skutečně vypověděli.
Očista našeho národa je dílo historické a proto si
musíme býti vědomi, že bude podléhati soudu dějin,
které budou hodnotiti toto dílo se stanoviska spra
vedlnosti, neboť provedení tohoto díla bylo svěřeno
nezávislým soudům a ne politickým komisím. Dovolil
jsem si upozorniti na celou řadu vad, omylů a chyb,
které však nelze přičítati k tíži justičním orgánům,
které si uchránily svou nezávislost soudcovskou přes
politický tlak usměrněného tisku a svedené veřej
nosti.
Dějinná spravedlnost bude pátrat po tom, zda a
kolik českých lidí zvolalo jako římský senátor Quin
tus Aurelius: »Běda můj majetek mne pronásle
duje«. Dějinná spravedlnost bude zkoumat, zda
očistu národa prováděly skutečně nezávislé soudy
nebo stranicko-politické komise, které nazývá Vol
taire: nepříslušné a protiprávné, Walter Scott: zbě
silé a nízké a Henri Robert: klamným obrazem spra
vedlnosti. Dějinná spravedlnost bude se ptát, co jsme
učinili k nápravě zjištěných vad, omylů a chyb a po
dle toho bude soudit nejen retribuci, ale i nás.
Když už — až na několik čestných výjimek —
mlčeli naši spisovatelé, kteří svobodu v kultuře vy
měnili za kožené křeslo v ministerstvu a zodpověd
nost k národu nahradili poplatností za mísu čočovice,
nesmíme mlčet my, kteří jako volení zástupci lidu
musíme být svědomím národa. Nesmíme mlčet, když
jde o obranu práva a spravedlnosti.

O novou pozemkovou reformu
Již dost dlouhou dobu se provádí ze známých míst hlučná
agitační kampaň (velká slova, velké sliby!) pro revisi po
zemkové reformy a zároveň i pro jakousi proponovanou no
vou, totální pozemkovou reformu, neboť kardinálním poža
davkem propagovaného záměru jest, aby novým zákonným
opatřením (dokonce ústavné sankcionovaným!) byla stanove
na maximální výměra přípustné pozemkové držby jen na
50 ha (!) — a to nejen u všech pozemkových majetků, které
za první republiky byly dány do záboru podle zákona ze 16.
dubna 1919, č. 215 Sb. z. a n. o zabrání velkého majetku po
zemkového, ale i u ostatních menších velkostatků, které ne
podléhaly za první republiky záboru, dále u zbytkových stat
ků (zde by revise zajisté byla zcela na místě!) a konečně
i u větších zemědělských usedlostí, jež mají více než 50 ha,
prostě u všech zemědělských objektů, přesahujících rozlohou
navrhovanou horní mez výměry přípustné držby. Tato horní
mez by byla podle návrhu (t. zv. Hradecký program) ústavně
zaručena — ovšem ústavní záruka by tu byla slabou náplastí
pro ty, jimž ostatní půda by byla odňata za úředně stanove
nou cenu. Návrh sice praví, že půda nad 50 ha by byla vy
koupena — jak by však »výkup« v praxi vypadal a jak by se
praktikovala výkupní cenová úhrada, je ovšem velmi proble
matické.
Aozhodně by však na každém podobném zásadním (a v tom
to případě více než radikálním) návrhu měli být účastni od
borníci všech stran Národní fronty — a nikoli jenom experti
z ministerstva zemědělství, jejichž ideologická příslušnost a
radikálnická ukvapenost je až příliš dobře známa. Zde totiž
jde o daleko víc, než jen o záležitost ministerstva zeměděl-
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ství — jde tu o záměr zasáhnout povážlivým způsobem do
svobody vlastnictví vůbec.
Zda se tento radikální marxistický požadavek může jevit
jako hospodářsky a sociálně jakkoliv účelný a opodstatněný,
je otázkou, k níž se ještě vrátíme. Podle toho, odkud požada
vek vyšel a jakou argumentací je podpírán, je ovšem na bíledni, oč tu jde: je to záměr, usilující o nová, maskovaná konfiskační opatření — tentokrát ovšem proti lidem, kteří se ni
čím neprovinili, jenom tím, že jejich pozemkový majetek má
rozlohu nad navrhovanou nejvyšší přípustnou mez, která
představuje výměru většího selského statku.
Navrhovaná mez není hospodářsky ničím zdůvodněna —
naopak, prokázala se jasně potřeba větších hospodářských
celků (nikoli ovšem státních lesů a statků, jejíchž byrokra
tické, pasivní hospodaření je kapitolou až příliš dobře zná
mou) — a podmínky, stanovené první pozemkovou reformou
(záborovým zákonem a pozdějšími zákonnými opatřeními)
této potřebě do značné míry vyhovují; zaručují také z velké
části možnost ochrany kulturních památek, vyskytujících se
na zemědělských objektech. A pak: je absurdní chtít stanovit
výši přípustné držby paušálně plošným limitem 50 ha — v
různých krajích jsou různé podmínky hospodářské a různá
hodnota půdy — je rozdíl mezi 50 ha v nížině, třeba na Hané,
nebo v Polabí a v 50 ha v horských polohách, kde se tato vý
měra hodnotou a produktivností nerovná třeba ani desetině
téže výměry v úrodné nížině. Navrhované řešení je tedy ne
jen nezdůvodněné, ale bylo by v důsledcích i krajně nespra
vedlivé. A pak půdy se uvolnilo stejně už dost konfis
kacemi a dost by se jí dále uvolnilo 1 revisi zbytkových statků,
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o níž se také mluví a s níž by bylo možno jen souhlasit, po

kud by postihovala zřejmé přehmaty někdejší přídělové po
litiky.
Jak vidět, mohl by tedy návrh o 50 ha svou nezdůvodněností nasvědčovat povážlivému amatérismu — jenomže o ten
tu neběží. Jde tu o třídní závist, o zášť vůči těm, kdo něco
mají, kdo vlastní větší kus půdy, jde tu o záměr rozdrtit tyto
zbývající vlastníky.
Nejde zde však jen o záměr sám a problematiku jeho opod
statněnosti. Jde tu také o to, že se kolem věci politicko-stranicky manévruje a že se agitačně skresluje nejen způsob, ale
i rozsah provedení první pozemkové reformy s průhlednou
demagogickou záměrností, aby se výtkami špatného a hlavně
neúplného provedení tím spíše mohla zdůvodnit dalekosáhlá
revise první pozemkové reformy a prosadit přitom zároveň
i požadavek snížení přípustné výměry pozemkové držby na
50 ha.
Věci se líčí často téměř tak, jako by první pozemková re
forma vůbec nebyla žádným velkým hospodářským převratem
se značnými sociálními důsledky, ale obrovským podvodem,
který padá na vrub někdejší agrární strany, jež největším
dílem byla účastna na provádění této reformy. Poukazuje se
často na zbytkové statky ■— k tomu je třeba poznamenat,
že oprávněně; zde revise a náprava by zajisté byla žádoucí
a účelná! Zároveň se tvrdí, že zábor velkých majetků v mno
hých případech nebyl prakticky proveden, že nebyla dodržena
zákonná přípustná výměra, podle níž bylo možno propustit
ze záboru 250 ha, nejvýš však 500 ha.
Je sice pravda, že tato mez, stanovená záborovým zákonem
z roku 1919, nebyla dodržována a že vlastníkům byla od pří
padu k případu propouštěna ze záboru výměra nad 500 ha —·,
ale proč se tak dálo, proč byla v určitých zdůvodněných pří
padech propouštěna výměra nad nejvyšši mez podle původního
ustanovení a že se tak dálo zákonně, na podkladě pozdějšího
zákonného opatření, se ovšem v argumentaci demagogie už
neříká!
Je nutno v zájmu pravdy říci, že věci nejsou ani zdaleka
pravdivé tak, jak je politická demagogie známého tendenční
ho zacílení často líčí. Nejsou pravdivé už v základě samém:
není správné tvrzení, že pozemková reforma nebyla svým
provedením činem dalekosáhlého dosahu politického, národo
hospodářského a sociálního. Byla i se svými chybami a pře
hmaty (jichž bylo víc než dost, není třeba to popírat) pře
vratem revoluční povahy — nikoli neprávem se v popřevratových letech říkalo, že pozemková reforma byla největším,
dílem české revoluce.« Pozemková reforma byla činem, který
jako státní zásah do soukromého vlastnictví vzbudil své doby
v Evropě rozruch a vynesl republice i nejednu výtku »bolševictví«. Podle záborového zákona miliony hektarů lesů a ze
mědělské půdy se octly v záboru, úhrnem podléhala záboru
plocha více než dvakrát tak velká jako Morava, tedy velmi
značný díl celkové plošné rozlohy státu — a tento zábor byl
z velké části proveden. Kdyby o tomto faktu byly odněkud
proneseny pochybnosti, doložíme úředními statistickými údaji,
do jaké míry byl zábor prakticky proveden, aby bylo zřejmé,
jaký konkrétní, uskutečněný rozsah první pozemková refor
ma měla. Chtít tedy naznačovat, že to všechno celkem nic ne
bylo, je ovšem více než problematické; je to prostě neprav
divé.
Ovšem, první pozemková reforma nebyla bez omylů a bez
stínů. Nejpovážlivějším stínem a poskvrnou pozemkové re
formy je nepochybně fantastický počet zbytkových statků a
způsob, jak byly tyto statky tvořeny a přidělovány — zvláště
tento způsob je smutnou kapitolou politického stranictví v
první republice. Zde je také oprávněný důvod k revisi pře
hmatů a zvůle někdejšího partajnictví — korekturami v tom
to směru by se také uvolnilo dost další půdy pro potřebné
přidělce — a pokud jde o uspokojení potřeby přídělců, odpadl
by tím důvod k volání o snížení přípustné meze pozemkové
držby na pouhých 50 ha. Tedy: zbytkové statky nechť jsou
podrobeny revisi — a nechť je tu spravedlnosti učiněno za
dost! Ale spravedlnosti — a ničemu jinému!
Chtít však pio omyly a přehmaty první pozemkové reformy
paušálně podceňovat i rozsah, v němž byla provedena, by bylo
v základě pochybné. Ostatně, kdoví, jak bude jednou historie
posuzovat obsazování a praktikování porevolučních národních
správcovství — stačí, co je o tom všem známo už dnes. Bu
dou však ti, kdo první pozemkovou reformu posuzují jen po
dle zbytkových statků jako špatnou práci, mít odvahu podle
obdobního měřítka hodnotit i různá radikální porevoluční apal eni v ohledu znárodňovacím?
Další okolností, jež poskytuje udánlivě předpoklad k pro
vedení zamýšlené revise pozemkové reformy, je nedostatečný
prý způsob provedeni záboru. Mnohým vlastníkům byla prý
ponechána výměra nad stanovenou zákonnou mez — sluší tu
ovšem dodat: původně stanovenou. Přehlíží se tu ovšem, proč
se tak v jednotlivých případech stalo — a že se tak stalo s po
užitím platných pozdějších zákonných ustanovení, podle nichž
tam, kde šlo o zachování a udržování přírodních krás, nebo
památek historických či uměleckých, mohla být vlastníkem
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ponechána výměra nad stanovenou mez, aby bylo zabezpečeno
udržování památných objektů a ochrana přírodních krás. Toto
opatření nebylo dílem ůstupné umírněnosti, ale rozvážné pro
zíravosti, jež sledovala ochranu kulturních hodnot. Kdyby to
tiž bývala vlastníkům striktně ponechána podle znění původ
ního záborového zákona jen výměra 250 ha, nebo nejvýš 500
ha, padla by tím v mnoha případech možnost udržování sta
rých zámků s uměleckými sbírkami, památných parků i růz
ných přírodních krás a po republice by patrně časem bývala
vyrostla spousta nových zřícenin.
Okolnost, že byla v konkrétních případech z titulu ochrany
památek a přírodních krás vlastníkům propuštěna výměra
nad původně stanovenou maximální přípustnou rozlohu, ovšem
způsobila, že se operuje s argumentem, že pozemková refor
ma nebyla provedena dost důsledně. Přispěl k tomu i nedávný
případ pozemkového majetku hlubockých Schwarzenbergů.
který byl v minulých měsících v tisku živě diskutován i . ko
mentován -— nikde však se neříkalo, že zbývající schwarzenbergský majetek, jak se udržel do těchto let, má sotva třetinu
původní rozlohy, kterou měl v době záboru a že ostatní vý
měra byla zabrána. Způsob, jak bylo se zabranou půdou na
loženo, do jaké míry byla postátněna, kolik zbytkových statků
bylo z ní utvořeno a jaké rozlohy se dostalo drobným přídělcům, je ovšem kapitulou další. Málo je také známo, že zbý
vající třetina schwarzenbergských statků je zároveň zatížena
takřka mamutím balastem udržovacích nákladů zámků, par
ků a podobně i jinými břemeny (patronáty, pense a j.). Ob
dobně je tomu i v případech menších: vlastníkům byla pro
puštěna — nebo leckdy jen ponechána v dočasné držbě — vý
měra nad stanovenou mez (ovšem za použití příslušných zá
konných ustanovení) a k tomu povážlivé břemeno udržovacích
nákladů a závazků, které kolikrát stěží bylo možno unést.
Celá řada vlastníků byla pak v nové tísnivé situaci nucena
dokonce rozprodávat i své umělecké sbírky, knihovny á pod.
Sluší však také uvést, že vlastníci se snažili i v nové obtížné
situaci — po provedeném zákonu —» plnit své závazky, pokud
jim to finanční možnosti jen trochu dovolovaly; zvláště po
kud šlo o udržováni zámků a památných objektů, a proje
vovali leckdy příkladné pochopeni pro kulturní hodnoty.
Jakým dalším břemenem byla pro vlastníky, postižené zá
borem, popřevratová dávka z majetku a přírůstku majetku,
lze si zajisté dobře představit. Bylo by tedy doslova absurdní
chtít tvrdit, žc vlastníci pozemkovou reformou nebyli příliš
postiženi — a takto demagogicky zdůvodňovat požadavek
nové, ještě mnohem dalekosáhlejší pozemkové reformy —
pod pláštěm návrhu na zákonné stanovení maximální pří
pustné pozemkové držby na 50 ha. Neméně demagogické je
ovšem i volání, že půda musí být vzata těm, kdo na ní nepra
cují — na půdě se totiž nepracuje jen bezprostředním výky
vem polních prací, ale také organisačně a administrativně,
pokud jde o větší celky, kde obhospodařování je třeba pláno
vitě vést a řídit; a tuto práci vlastníci větších celků zajisté
konají a mnohdy svědomitě a k obecnému prospěchu! Je-li
kde třeba revidovat nesprávnosti a nepřístojnosti při první
pozemkové reformě, nuže, nechť se revidují a nechť se zjedná
náprava — nechť se však také respektuje zásada svobody
vlastnictví a zejména: nechť se nemluví o potřebách lidu tam,
kde jde o záměry a tendence stranické!
Je také dobře známo, jak dopadlo postátňování lesů a stat
ků — a jak se tu splnila Rašínova obava, že státní lesy a
statky budou pasivní a že z toho bude mít republika hospo
dářsky škodu. Na tom všem se ozřejmilo víc než kde jinde,
jak je třeba vše promyslet a domyslet, zvláště tam, kde jde
o zásah dosahu celostátního a celonárodního. Je ovšem svůdné
razit heslo, že půda patří lidu, že lidu se dostane dalších po
zemkových přídělů. Jde však také o skutečnou praxi velkých
slov a pak: zapomíná se tu na obecnou hospodářskou důle
žitost větších hospodářských celků a samozřejmě i na ma
jetkovou svobodu, která je také důležitým statkem každého
občana.
I když tedy první pozemková reforma nesplnila všechny
požadavky a potřeby drobných přídělců a i když byla pro
vázena i četnými povážlivými stíny (z nichž kapitola zbytko
vých statků je stínem nejtěžšim), je zajisté nepochybné jed
no: byla v první republice nejradikálnějším zásahem do svo
body vlastnictví a způsobila v tomto ohledu na svou dobu
hospodářský přesun fantastických rozměrů.
Další obrovský přesun v pozemkovém vlastnictví pak na
stal, když podle dekretu o konfiskaci německého, maďarské
ho a nepřátelského majetku byl velký počet velkostatků v re
publice bez náhrady zabaven.
Potud by se tedy propagovaný návrh o 50 ha týkal velko
statků, šlo by tu dnes už v podstatě o zbytek — na Moravě
na. příklad je v majetku bývalých šlechtických rodin už jen
nepatrný počet velkostatků, které by se daly spočítat na prs
tech (bylo by možno konkrétně jmenovat) —- v Cechách jich
ovšem zůstalo značně více.
Jak by se při 50 ha pečovalo (kdo by pečoval?) o zámky,
parkv, umělecké památky a ostatní kulturně-historické ob
jekty. zůstává ovšem zcela bez odpovědi.
A je důležité myslet také na hospodářskou prospěšnost
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všech radikálních zásahů, aby se v žádné obdobě už neopa
kovalo, co předvídal Rašín o státních statcích a lesích. Jde tu
o stát, o lid, o občany, o hospodářskou prosperitu. A v nepo
slední řadě tu jde ovšem i o zásadu svobody a ochrany sou
kromého vlastnictví, kterou je třeba také nekompromisně po
žadovat a která navrhovaným záměrem by byla velmi otře
sena.
Pokud jde o revisi nesprávností při první pozemkové refor
mě, stačí zajisté úřední překontrolování pochybných případů
a náprava — není třeba hned pod touto či jinou záminkou
požadovat novou pozemkovou reformu, tím spíše, že půdy je
u nás dost a dokonce i neobdělané a neosídlené. Požadavek
snížení přípustné výměry na 50 ha ovšem sám o sobě dosvěd
čuje jasně, oč tu komu šlo: ne o revisi, ne o nápravu, ale
o záměry konfiskační. Kdyby se věci braly tímto směrem
a pokračovaly dále, bylo by patrně nakonec znárodněno vše
— ovšem kromě národních správců a jejich tučných příjmů.
Končíme tuto časovou úvahu v očekávání, že budeme mož
ná po osvědčeném způsobu označeni za reakcionáře — podo
týkáme však závěrem: z míst, odkud těm, kdo usilují říkat
poctivou pravdu, se spílá reakcionářů, -bychom naopak chválu
pokládali za urážku!

Z dopisů redakci
VAGONY A BRAMBORY ČÍSLO 3

Bratr Václav Vomáčka z Prahy podrobil kritice můj člá
nek »Prázdné vagony pro idelogické brambory« uveřejněný
v 18. čísle »Obzorů«, a to ve 23. čísle téhož časopisu. V článku
zjišťuje nevěcnou kritiku a určité nepravdy. Proto podrob
něji vysvětluje, kdy a jak zemědělec brambory pěstuje, sklízí,
prodává a uskladňuje. O to se přít nebudeme. Jsem rozený
venkovan a Vysloužilý hospodář, který i brambory pěstoval
ve větším rozměru. Nejasnost otáčí se kolem pojmu »ředitelé
neodborného a neobchodního plánování zemědělského«, které
jsem v svém článku blíže neoznačil, jednak z úspory místa,
jednak proto, aby si je každý čtenář sám, ze svých zkuše
ností, blíže označil. Názory mohou býti odlišné, věcné i nevěcné, ale jejich uzávěr je neměnný — plánování dokonalé
nebylo — ani v bramborách. Nemusím prosazovat vlastní ná
zor, stačí, když uvedu zkušenosti výkonného zemědělce, který
brambory loni pěstoval a odváděl:
F. Šíma, rolník z Kout na Poděbradsku, napsal pro náš tisk
článek, datovaný 10. 7. 1946 a byl uveřejněn. Ten začíná s ře
ditelskou neschopností u ministerstva informací — v před
pokladu, že má rozumět všemu a proto správně a včas infor
movat 1 o bramborách. Že nás má včas varovat před chybami
a ne je dodatečně zamlčovat. Že by všem plánovacím pánům
a ředitelům z nejbližšího okolí ministerstev, hlavně zeměděl
ského, až po duchy z různých distribučních svazů z dob oku
pace, měly býti zavěšeny na krk vzorné statky i s tou pro
speritou. A o bramborách doslovně:
»My dnes jen konstatujeme, že jsme s námahou zasázeli
predklíčené rané brambory, že jsme jich jen část vybrali a
ty nám hnijí ve skladištích, neboť naše Svazy ještě nezačaly
myslet -— nejsou disposice, stovky naložených vagonů s na
šimi plodinami hnije a dává se do kompostů — (zelenina).
Svaz zakázal vybírat brambory, dokud byl čas přede žněmi,
to znamená, že dnes, až bude bramborů potřeba, nebude lidí,
kteří by je vybírali, neboť žně jsou přednější. To je trestu
hodná nedbalost, to je neschopnost, sabotáž. Mělo by býti
s vinnfky podle toho naloženo a ti by měli néstl škodu, která
nám a státu vzešla. Zástupci Svazu byli se s novináři dívat
na bramborové pole u Lysé — a zde nás každý den posílali
s celou řadou for domů. Zemědělci nadávají, v družstvu krčí
rameny. U Svazu začali přemýšlet a letěli prý honem do hla
dové ciziny hledat odbytiště.«
Zde je odpověď na otázku, kdo zakázal vybírat brambory
a kde byli ředitelé neodborného plánování. Jistěže posudek
výkonného rolníka není úplný. Není snad zapotřebí zabírat!
Siřeji. Rané brambory jsou pro raný odbyt a ne pro krechty,
nejméně v poválečném hladu. Ty si měl uskladnit konsum,
ovšem ne v jejich bezhlavém vyvážení za hranice ve formě
darů, aby se jich zbavil. Proto cenově znehodnocené bram
bory pozdní byly zkrmeny, snědeny a po mrazových škodách
na jaře namáhavě sháněny pro sadbu a hlavně pro vývoz to
ho množství, které zde ve skutečnosti nebylo. Ale ty prázdné
vagony tu skutečně byly. — Doufám, že tím je naše brambo
rové nedorozumění vyřízeno a že to letos s brambory dopadne
lépe než loni.
A. Kč.
O LIGU PROTI VÁLCE

Vážená redakce! Před minulou válkou jsem četl knihu Paul
de Kruifa s názvem »Lid má právo žítc. Dnes, když již mám,
jak se po vojenskú říká, o jednu válku v-těle víc, vzpomněl
jsem si na toto dílo, jehož název hlásá jednu z největších
pravd, a to mi dalo vlastně podnět, že Vám píši tento dopis.
Zmíněná kniha popisuje a vyzdvihuje hrdinné úsilí a veliké
oběti na jiném, ušlechtilém poli, než jest pole válečné, na
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frontě nejskromnějšího, ale největšího hrdinství, bez oslav,
bez hluku, kde člověk člověku dobrovolně přináší oběti, aby
zmírnil jeho utrpení a zachránil, někdy i jediný lidský život.
Tento druh boje o život, třeba ještě nenarozeného dítěte a
hrdinství ducha s tím spojené, jsem považoval a dnes jako
otec dítěte ještě víc považuji za vrchol humanity civilisace,
za jakýsi dluh a povinnost nejen k lidem, ale i k Bohu. Má
však smysl na straně jedné bojovat o menší lidskou úmrtnost,
když na druhé straně se titíž lidé nedovedou opřít tomu, aby
se stali nástrojem hromadného vraždění, neb zkázy celého
lidstva, vždy ve jménu něčeho, co ani zdaleka nemůže vyvá
žit lidské utrpení a zkázu. Jak žalostné to je, a nerí ničím
možné ospravedlnit tuto lidskou hanbu, před jejíž krutostí,
strachem, se zmítají sta miliony lidí celého světa, aniž by pro
záchranu sebe a svých dětí sebemíň udělali. Vždyť přece vál
ky ještě nikdy nic pro lidstvo nevyřešily, než novou, ještě
krutější válku. Nač tedy lidičky čekat? Krutost, nenávist, ná
silí a zrada na Bohu se v dějinách lidstva absolutně neosvěd
čily. Proč tedy pokračovat v tom zkázonosném díle a nehledat
správné cesty? Uvědomme si především a včas ohromnou
mravní chudobu, v jaké se nalézáme, a zarazme již jednou to
vraždění bez konce, — vraždění na epochy! Nespravíme to
tím, když se zřeknem nejvyšších lidských ctností, demagogii
povýšíme nad pravdu, a z pravdy uděláme lež! Sami sklízíme,
co jsme si tímto zlem zašili a plným právem se obáváme nejbližší budoucnosti. Nejbližší budoucnost nesmí být zas nová
válka, to si dnes, přátelé, nemůžeme již nikdo dovolit. Jest
nesmysl obětovat lidstvo a zhola nic nezískat. Co nám tedy
zbývá? Zbývá nám toho ještě mnoho! Je dosud v naší moci,
zachránit v člověku člověka, a tím svět před jeho zničením,
pro šťastný život, pro nejvyšší lidské bohatství, jímž jsou na
še děti a jejich budoucnost. Tak mnoho přec stojí za každou
oběť i námahu a jediná bezpečná cesta, která zbývá, a k to
muto cíli vede, jest na štěstí ta nejkrásnější, poněvadž vede
přímo do našeho srdce, jest založena na principu lidské lásky
a humanity a konečně vede k bratrství všech lidí celého svě
ta, pod jednou, demokratickou, (federatívni), světovou vlá
dou, se stejnými zákony i policií, se stejnými právy i povin
nostmi všech lidí, bez zločinných, potírajících se ideologií, kte
ré člověku berou člověka a degradují ho na ubohého, ustra
šeného otroka. Staňme se občany světa, ne mdlých, přežitých,
nacionálně-hašteřivých států, které se již pro dnešní pokroko
vou dobu nehodí a staly se lidstvu přítěží. Slavomam povola
ných, nezájem přesycených a ubohost hladových, tyto tři
brzdy lidského štěstí, buďtež nám výstrahou i cenným pouče
ním v boji o lepšího šťastného člověka, na jehož obranu vy
budujme světové ligy proti válkám a lidské nevědomosti. Lid
potřebuje probuzení, a proto do boje, vy všichni skromní hrdi
nové ducha, na obranu nejzákladnějšího lidského práva, prá
va na život, s jedním Bohem, na jednom světě, pod jedním
sluncem, s jedním lidem.
V. Z. (Záryby).
P. S. Redakce se domnívá, že místo budování nových lig
a společností proti válkám, měli by všichni lidé dobré vůle,
přesvědčení o jednotnosti světa a lidstva, věnovat svou pod
poru Ôs. společnosti pro organisaci Spojených národů.
PRO UVOLNĚNÍ PŘEDVÁLEČNÝCH VKLADU

Prozatímní národní shromáždění se dopustilo tvrdé křivdy
na dvou milionech občanů — předválečných . střádalů. Schvá
lilo zákon o majetkových dávkách ve znění, které umožnilo,
že tyto vklady se hodily do jednoho pytle s válečnými vklady,
vzešlými z inflace a stejně se. s nimi dosud nakládá.
I když připustíme, že bylo nutno voliti jednoduchou vymě
řovací konstrukci v zájmu rychlého vybrání majetkových dá
vek, není možno smířiti se s tím, že dobré, před rokem 1939
vzniklé úsporné vklady jsou stále ještě blokovány tak, jako
jsou právem vázány vklady válečného původu.
Předválečné vklady nevznikly z inflace. Stav vkladů na
knížky u peněžních ústavů v celé Čs. republice činil v roce
1938 asi 53 miliard Kčs, z toho asi jedna třetina německých.
Oběživa nebylo tehdy více než asi 9 a půl miliard Kč, což je
důkaz, že vklady nevznikly z inflace. Tyto předválečné úspo
ry rozpůjčily spořitelny a jiné peněžní ústavy státu, obcím a
jednotlivcům na provádění investic, stavbu obytných domů
atd.; tyto hodnoty nám zůstaly zachovány. Proč tedy poško
zovat ty, kteří je umožnili?
Při měnové reformě v Belgii na podzim 1945 byly válečné
vklady blokovány až na 10 proč., ale peněžní vklady, existu
jící dne 9. V. 1940, t. j. v den vpádu Němců do Belgie, byly
uvolněny hned. V Belgii sledovala finanční správa jen nápra
vu měny, která se jí plně zdařila. U nás však byly a jsou do
sud sledovány kromě nápravy měny ještě jiné cíle: zproletarisování, ochuzení a zastrašení všech občanů, které trocha po
hotového majetku by činila neodvislými. Zvýšením cenové
hladiny na trojnásobek, tímto neodpovědným a nedomyšle
ným počinem NÚC, bylo dosaženo »snadno a rychle« znehod
nocení i předválečného peněžního majetku a úspor. Autor to
hoto nápadu měl přijít před národní soud odborníků a sou
zen jako škůdce našeho osudu — je-li vývoz naším osudem,
iako že jím je.
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Dosud jsme se nedozvěděli, kolik zbylo i předválečných
vkladů při soupisu majetku na podzim 1945 vůbec a kolik
jich zbylo v rukou českých a slovenských střádalů a vklada
telů. Proti střádalům bylo postupováno jednostranně tvrdě,
jako by to byli oni, kteří zavinili válečnou inflaci oběživa.
Nikdo se jich neujal, ačkoliv po dvacet let a také o dni spoři
vosti 31. října 1946 se hrály staré desky s kázáním o nutnosti
spoření.
Způsob, jakým se u nás zachází dosud s předválečnými
vklady, je jednou z příčin nynější thesaurace nového oběživa
ve výši 10 až 12 miliard Kčs, při čemž je na všech stranách
pociťován nedostatek peněz.
Uvolnění předválečných úsporných vkladů nutno urychleně
provésti v zájmu státu a v zájmu zahraničního úvěru. Střádalové jsou sice živel pokojný, ale i jejich trpělivost má své
hranice. Cizina není bez informací o československé zvlášt
nosti, blokování a úmyslu konfiskace jedné částí předváleč
ného majetku čs. občanů. Nebude-li co nejdříve dokončen do
savadní stav ztrnulosti, udržující uvnitř státu thesauraci a
venku nedůvěru a odpor k poskytování kreditu státu, který
takto postupuje, pocítí to náš vývoz stupňovanou měrou.
V zájmu našeho vývozu — a náš vývoz je náš osud — musí
me také udržet paritu naší měny. To by sí měli uvědomit ne
odpovědní theoretikové, finanční diletanti.
Političtí činitelé u nás dosud bagatelisovali otázku uvolnění
předválečných úsporných vkladů. Chtěli bychom varovatipřed
podceňováním psychologické stránky této věci. Běží o dva
miliony střádalů-voličů a voliček, o smýšlení velké části ná
roda, která je zvyklá myslet, uvažovat a soudit. Zaslouží se
o stát ten, kdo vrátí dvěma milionům občanů a občanek naší
republiky důvěru v řád, slušnost a spravedlnost.
Svaz střádalů v RČS.

Kniha týdne
Velká kniha o malé logice
Kdo zná profesorské pracovny a laboratoře na příklad na
britských universitách, ví, že se od pracoven a laboratoří
našich vysokých škol liší především svou prostotou a účel
ností. Měl jsem sám na české universitě profesora, který,
když chtěl »vědecky pracovat«, musil mít kromě stolní sví
tilny v místnosti rozsvícený ještě veliký lustr o mnoha žá
rovkách. Jistě že v těchto věcech nelze zevšeobecňovat, ale
přece jen se mi zdá jakousi trvalou vlastností české akade
mické práce, že věnuje mnoho péče věcem zbytečným a pod
stata kulturního pokroku jí při tom uniká.
Nabyl jsem tohoto dojmu znova při četbě »Malé logiky«,
kterou prof. Karel Engliš vydal právě v pražském nakladatel
ství Melantrich (poslední její kapitola, »Theorie hodnoty a
hodnocení« vyšla zároveň jako zvláštní otisk). Vážím si
Englišovy hospodářské i politické podnětnosti; úctu jistě
vzbudí také to, že z velkého díla, o kterém pracoval za oku
pace, vydává nejdříve menší shrnutí, aby zatím vlastní dílo
— snad také pod vlivem kritik — ještě dozrálo. Ale toto menší
shrnutí má přece jen půl tisíce stran, a když jsem je dočetl,
neubránil jsem se myšlence, že se tu mnoho úsilí ztratilo na
cestě, která nikam nevede. Bude moci v tomto slovním paláci
skutečně někdo přebývat ?
V čem vlastně spočívá celá logika ? V jediné větě, že vše,
která má význam A nemůže být zároveň věcí, která nemá
význam A; čili ve vědomí, že každý předmět našeho poznání
má svůj vlastní význam. Všechna ostatní tak zvaná logická
pravidla jsou jen pomůckami pro správné vyjadřování a vy
jadřují se mnohem lépe příklady než nějakou suchou theorií.
Profesor Engliš však nenapsal knihu o těchto logických pouč
kách, ba neměl snad vůbec na mysli logickou praxi, nýbrž
právě jen theorii. To vyvolává především otázku po účelnosti
a užitečnosti takové pětistystranové úvahy; a vzápětí ovšem
také pochybnost o její pravdivosti. Přečteme-li si na příklad,
jak Engliš třídí soudy na logické a empirické — ač soudy
logické nemohou být než obecným vyjádřením soudií empiric
kých — postřehneme tu hned divný — nerozpakuj! se říci:
německý — sklon našich akademiků budovat obrovskou theo
rii tam, kde není takřka žádné praxe. Celé toto obrovské po
jednání je založeno na filosofickém tvrzení, že myšlenkový
řád není skutečností, nýbrž čímsi jiným. Kdyby tomu tak bylo,
k čemu by nám bylo o tom uvažovat ? Ale je zřejmé, že nemá
významu opisovat obsah slova »poznání« nějakými slovy jinými
(ani ne slovem »intuice); a poznávání myšlenkového řádu je
tedy buď poznáváním významu (smyslu) věcí anebo pozná
váním výrazů, slov a vět, tedy zase poznáváním určitých věcí
(jejich smyslu); a jestliže něco poznáváme, je to také sku
tečné; naše myšlenka nebo představa je stejně skutečná (jako
myšlenka nebo představa) jako tento papír nebo tam ta kniha.
Jistě jsou obecné významy věcí, ale právě jen ve věcech.
Engliš vidí jakýsi rozdíl mezi obsahem věty »Představte si
koně« a »Myslete si koně«; ale podle staré a platné zásady
»Quod non fuerit in sensu . . .« každý člověk mysli v tomto
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případě v představách (a jen obecným výrazem, kterého
současně používá, zahrnuje také mnoho představ jiných, vlast
ních i cizích). A onen divoch, o kterém se pan profesor do
mnívá, že nemůže ani říci ani si mysliti, že pero leží na stole,
protože prý nemá pojmů pera a stolu, vpravdě nejen že pozná
okamžitě, že pero na stole má jiný smysl než třeba kniha na
stole nebo květy na strupe, a i když nepozná všech těch vlast
ností oněch věcí, kterých jsme si vědomi my, pozná aspoň
některé z nich a může si je mysliti pod všelijakými obecnými
pojmy — právě tak jako my sami — skoro jako Englišovi
divoši — říkáme prostě »pero« a myslíme pero Watermanovo
a nikoli pero kohoutí. A tak všechny ty předlouhé kapitoly
o tom, že poznání se děje soudem (poznání je poznání, kdežto
soud je vyjádření, chceme-li už přesně theoretisovat), že
myšlenkový řád a jeho pojmy rozkládají a rekonstruuji sku
tečnost ,('řád věcí — že A není B — je ve věcech samých
a pojmy se jen pokoušíme vyjádřit to, co poznáváme), že
jednotlivé pojmy prý ještě nejsou poznatky, kdežto soudy již
ano (každá druhá věta je vlastně pojmem) a že jiné jsou
soudy ontologické, jiné teleologické a jiné normologické
(v příkladu na straně 106. může být klasifikace docela dobře
obrácená: první uvedený soud by mohl být teleologický, druhý
normologický a třetí ontologický) — to vše jsou jen šedivá
a nepravdivá slova.
Jistě všude tam, kde dovede odstrčit planou a nepravdivou
theorii, dovede Engliš myslit přesně; dobře na příklad ví, že
důkaz se týká výroku a nikoli předmětu; a přece dovede ve
stati o teleologickém a normologickém hodnocení zase říci, že
srovnáváním více poznatků se ujišťujeme o pravdivosti po
znatků, zapomínaje, že každý poznatek je pravdivý (ale niko
li každé jeho vyjádření). Tato nejistota se pak pochopitelně
šíří a zvětšuje tam, kde Engliš dospívá k důsledkům svých
názorů o logice. Už v pokusu o to, čemu Masaryk říkával kon
krétní logika, bych na příklad plně s Englišem souhlasil v je
ho hodnocení dějepisu; ale nepřišlo mu snad na mysl, že se
pák dějepisná synthesa musí nezbytně stát částí filosofie ne
bo světového názoru a že tedy filosofie je přece jen něčím
značně rozsáhlejším než pouhou logikou ? A na tuto nejistotu,
jejíž důsledky jsou veliké, třeba především upozornit čtenáře
Englišovy závěrečné stati o theorii hodnot.
V této kapitole - jako ostatně všude jinde - je Englišovým
magistrem sapientiae Kant. Myslím však, že je velmi těžko
vymezit, kde se ho opravdu drží a kde nikoli. Podle jeho před
pisu prohlašuje, že každý z nás poznávaným předmětům jen
přičítá jejich vlastnosti a že neví, jaké jsou ve skutečnosti
(člověku se přitom nabízí ovšem otázka, jakou cenu pak má
označovat něco za skutečné a něco jiného za neskutečné);
ale znenadání si je naprosto jist, že není žádné mimolidské ří
še hodnot (jak to, když skutečnost je nepoznatelná ?) a že te
dy všechno hodnocení patří jen do logiky, poněvadž ani normy
na příklad nemají jiného důvodu platnosti než zase jen v nor
mách, podle nichž byly správně vydány. Kant se skutečnost
bál poznat, ale nepopíral ji; Engliš ji prostě popírá. »Morálka
není odvozena z žádné hodnoty, nalezené rozumováním a uzna
né za absolutní, nýbrž je odvozena z účelů empirických norem
mravních, které se v tomto pohledu ukazují jako řád a sou
stava se zřejmým vývojem (str. 503). Touto zásadou jsou ti,
kdo zabili Heydricha, a ti, kdo zabíjeli pro Heydricha, posta
veni na roveň. A kdyby prý byl na světě jen jediný člověk,
nebylo prý by mravních zásad a nebylo prý by jich ani třeba;
onen člověk by směle mohl týrat zvířata a nakonec spáchat
sebevraždu — s úchvalou pana profesora Engliše. To je na
uka nejen svrchovaně protikřesťanská, nýbrž také svrchovaně
zoufalá. Nelze-li celý právní řád zakotvit nikoli v nějaké
vrcholné normě, nýbrž právě v rozumové úvaze a nelze-li se
touto úvahou aspoň postupně přibližovat k právu absolutní
mu, proč potom vůbec usilovat o nějaký právní řád? Snad
z nějaké sentimentality?
Kdyby si byl pan profesor Engliš místo pracného budování
theorie skutečně promyslil střízlivé základy logiky, byl by
zjistil, že na přiklad krása, kterou nazývá »jakýmsi druhem
užitečnosti«, je objektivním postulátem proto, že dopouští ob
jektivní, obecně platné soudy hodnotní, mohl by si uvědomit,
že poznatky samy jsou sdělitelné jen proto, že jimi poznává
me jediný řád skutečnosti a tedy také jediný řád krásy, který
v sobě zahrnuje všechny naše rozličné a pro nás i protichůd
né poznatky krásy.
Nejmenší radost může ovšem čtenář mít ze závěrů, jaké
profesor Engliš ze svých úvah odvozuje pro svůj vlastní obor,
pro nauku hospodářskou. Věren své zálibě v theorii, která opravdu neodpovídá stavu věcí (a poznatelnému stavu věcí!),
dovozuje Engliš, že prý jsou dva mravní řády: individualistic
ký a solidaristický, z nichž tento druhý spojuje s křesťan
stvím. První prý je jen negativní, kdežto druhý ukládá klad
né povinnosti. Myslím, že není planější theorie. Nejen proto,
že je jen jeden logický řád, může býti také jen jeden mravní
řád, nýbrž také a především proto, že každé právo jedněch
znamená eo ipso povinnost druhých. Jde jen o dvě strany té
že věci, o dvě vlastnosti téhož řádu.
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Ale předevSfm tu jde o pojem solidarismu. Tohoto výrazu
začali v minulém století užívat křesťanští státníci a mysli
telé proto, aby právě zdůraznili jednotu mravního řádu: že
ani nesmí na jedné, straně povolit bezuzdnou volnost několika
jedincům, ani nesmi na druhé straně osobnosti a jejich svo
bodný rozvoj obětovat státu; naopak, že musí stále pečovat
o svobodu všech jednotlivců rukou společnou (solidaritou).
V tomto smyslu vidí pak křesťané uskutečnění solidarismu
v hospodářském světě v opravdu svobodném tržním hospodář
ství, které není brzděno ani soukromokapitalistickými trusty,
ani ’ státněkapitalistickým dirigováním. Profesor Engliš na
proti tomu nazývá solidaristickým hospodářstvím důsledné
hospodářství řízené (komunistické), v němž je hospodářský
talent jedince utloukán státním dirigováním. Nedivím se, že
potom někteří jeho stoupenci dospívají k zmateným domněn
kám (jako: komunismus je vlastně domyšlením křesťanství)
a že stále zdůrazňují, že věda stojí nad křesťanstvím - jako
by mezi vědou a křesťanstvím byly nějaké rozpory. Ale di
vím se, že profesor Engliš, který při své nedávné čestné pro
moci tolik zdůrazňoval, že není svobody politické bez svobo
dy hospodářské, v těchto vážných a rozhodujících dobách vná
ší do ndšeho politického myšlení zmatek tím, že termínu tak
vyhraněného a pro každého křesťana tak důležitého, jako »solidarismus«, užívá ve smyslu zcela obráceném. Každý má plné
právo rozvíjet si různé theorie po svém. Ale myslím, že kaž
dý má povinnost - a zejména dnes - přispívat k určitosti a
jasnosti obecně důležitých názorů.
Bohdan Chudoba

Divadlo týdne
Molière Škola manželů. Přeložil B. Kaminský. Režie J. Ško
da. Výprava J. Sládek. — Prosper Merimé Kočár nejsvětější svátosti. Přeložila M. Bozděchová. Režie Jan Škoda. Vý
prava J. Sládek. Realistické divadlo. — Molière Jíra Danda
aneb chudák manžel. Přeložil E. A. Saudek. Režie S. Vysko
čil. Výprava J. Gabriel. Činohra 5. května.
I třetí večer letního veseloherního pořadu v Realistickém
dopadl docela dobře. Rozpaky, které pociťuje většina dneš
ních divadelníků nad tím, jak hrát Moliéra, projevily se sice
i v tomto představení, ale přece soubor Realistického si přece
jen našel jakousi cestu, jak hru postavit, aniž by ublížil au
torovi a zároveň jak se vypořádat 8 romantickou stavbou
dialogu, postranních poznámek Mohérových osob a poněkud
zastaralým překladem Kaminského. »Škola manželů« je jedna
z Mohérových her ryze veseloherních, není zde celkem tra
gického charakteru, kolem kterého je seskupena celá hra —
jako třeba v Lakomci, nebo v Tartuffovi a jiných. Je to man
želská či spíš předmanželská komedie, silně poplatná době,
s morálkou, která je dána rozdílem mezi bratry Sganarelem
a Aristem. Oba mají schovanky, (oblíbená francouzská posta
va oné doby), sestry Isabelu a Leonoru a oba si je chtějí
vzít za ženy. Sganarel je však úzkoprsý sbrblík a moralista,
který se snaží přimět Isabelů ke sňatku tím, že ji zakazuje
účastnit se zábav a radostí, »aby se nezkazila«, kdežto Arist
dává Leonoře volnost rozhodnutí. Nakonec je Sganarel po ně
kolika zápletkách a záměnách oklamán mladým Valerem a
s hanbou odchází. Škodova režie pracuje tentokrát podobně,
jako při představení Večeru tříkrálového, s poněkud koženou
veselostí a s přílišným vázáním akce na střed scény; vzniká
tím jistá únavnost celého představení, již herci vyvažují tím,
že lehce a na mnohých místech velmi správně ironisují text.
Hrají nikoli přesně, moliérovské postavy, ale odrážejí se od
nich v ironii. Nejlépe se to daří Pravdovi (Sganarel); ostatní
jsou někteří více, někteří méně těžkopádní. K prvním patří
Horákův Valer a zbytečně rozkřičená komorná J. Šedové, k
druhým obě ženské role J. Petrovické a J. Smejkalové. O Šej
kovi (Valerův sluha Ergast) je škoda psát a režijní »nápad«,
nechat ho o krátkých dějových přestávkách zpívat, je obdi
vuhodně nevkusný.
Pravda hraje výborně i druhou hlavní úlohu tohoto večera,
který je snad zbytečně (představení je trochu dlouhé) doplněn
Méeriméovou veselohrou o peruánském místokráli a jeho mi
lence, herečce Pericholové (Petrovická). Merimmé je realis
tičtější než Molière, a proto snad se hercům hraje lépe; roz
hodně jak Petrovická, tak Pravda, dovedou dobře odlišit obě
úlohy, jež jsou si trochu podobné, ačkoli Ribera, peruánský
místokrál, je už charakterová studie a Pericholová (ostatně
historická postava, známá i z Wilderovy knihy Most svátého
Ludvíka krále) zkušený, mnoho řečný a prohnaný andílek se
silným nádechem do hysterie. V obou hrách dobrá výprava
J. Sládka.
Zůstává-li první Molière v Realistickém divadle celkem
v mezích vkusu a slušného divadla, nelze toto nijak říci o
představení v činohře 5. května. Je skutečně podivuhodné, co
všechno je na českém divadle možné, kolik nevkusu, špat
ných hereckých výkonů, strojenosti a nepodařenosti lze dát
dohromady. Jsem přesvědčen, že kdo četl, nebo na jiném
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divadle viděl George Dandina, nepoznal by tuto hru o man
želu paroháči, který ačkoli několikrát má v ruce důkazy
o nevěře své šlechtické ženy, nikdy nedojde spravedlnosti a je
vždy znovu a znovu oklamán. Už to, že pan Vyskočil, takto
režisér tohoto představení, píše v programu o »neomeezně dů
věřivém manželovi«, když Dandin je přece pravým opakem
důvěřivosti — je podezřívavý a snaží se vyzrát na svou ženu
s chytrosti svého selského původu, nad nějž se snažil po
vznést ženitbou s baronesou — je dost na pováženou a svědčí
o nepochopitelné lehkomyslnosti, která umožňuje podobná
představení. Jinak se tu hraje valčík (v Moliěrovi asi o sto
let uspíšený)stylisované Moliěrovy postavy se s loutkovou
pantomimou ještě více stylisují, pak zas jšou scény úplně
realistické, jeviště nemá nic, co by bylo lze nazvat divadel
ním pohybem, skáče se sem a tam, pobíhá se a divák snad
neviděl ještě tolik divadelní ochotnické snahy najednou.
Mám-li psát o hercích, je těžko rozhodnout, který je horší,
zda směšně tragická a nemístně vážná Matysová (Anděla),
která se o své mládí (jak stojí v Moliěrovi) věru nemusí obá
vat, nebo udýchaný Klika, pivní komik ze scény třetího řádu,
který prý hraje Dandina, či Klitander B. Kubaly, jehož jedi
né výrazové gesto je poulení očí a tak dále a. tak dále; jeu
v Marešově Zmotalovi a Krejčové Klaudýnce je vidět trochu
hereckého úsilí. Ostatně i Saudkův překlad je víc než po
chybný, je sice velmi divadelní a mluvný, ale hemží se tolika
saudkovskými schválnostmi a hrubostmi, úplně zbytečnými,
že nevíme, kde vlastně jsme, zda v divadle, či v jakési puber
tální společnosti, s oblibou používající silných výrazů. A chy
ba je hlavně v tom, že nehledíc k naprostému odstraněni Moliěra, bude třeba překládat podobný překlad nejpozději za
dvacet let znovu, poněvadž výrazům jako »já ti rozmanžáruju kukuč« (to tam opravdu Dandin či Danda říká), nebo
»ty jedna lundo« atd. atd., nebude už nikdo za dvacet let ro
zumět. To je mánie upravovatelská, o které je třeba říci, že
nestačí-li někomu Moliěre (ve kterém je sice třeba jistých
změn), nechť si napíše komedii sám. Závěrem řečeno, je to
představení, na něž doporučuji dívat se z ptačí perspektivy.
ZĽ

Hudba týdne
»ČERT A KÄČA« V NÁRODNÍM DIVADLE

Národní divadlo nově nastudovalo Dvořákovu operu »Čert
a Káča«. V programu se diváku připomíná, že tak učinilo

v hodinách přesčasových, jakožto příspěvek k dvouletce. Zdá
se to chvályhodné, avšak tuším, že. jedním z kardinálních po
žadavků našich divadelníků při porevolučních reformách, by
lo omezení počtu premiér za tím účelem, aby více času na
přípravu prohloubilo kvalitu představení. ND dokonce nevá
halo, jak se podotýká, některé role obsadit i čtyřikrát. Pova
žuji to za přepych a za mrhání silami. U umělců se nechceme
ptát »kolik«, nýbrž »jak«. Ale vraťme se k opeře samé.
Dvořák ve své hudbě rád užíval pohádkových předloh. Byly
totiž jeho prosté, srdečné, lidumilné, bohabojné a velkou fan
tasií nadané duši neobyčejně blízké. Zhudebněním některých
pohádek z Erbenovy »Kytice« a Kvapilovy »Rusalky« se vy
pořádal s náměty tragickými. V »Čertovi a Káče« vytvořil
protiváhu zhudebněním pohádky humorné. Wenigovo zpraco
vání libreta nezdá se, bohužel, pro jeviště zvlášť vhodné. Zato
vždy znova žasneme nad mistrovým orchestrem, nad tím, jak
přiléhavě a suverénně se zmocnil divadelní látky, nad jeho
uměním charakterisačním, nad barvami a šťávou jeho instrumentace a nad zákonitostí jeho tvůrčího procesu, takže si
snad ani jedinou notu nedovedeme představit napsánu jinak
a lépe. Tři základní hudební myšlénky, z nichž jedna, před
stavuje svět prostého lidu, druhá svět panský a třetí svět
ďáblů — peklo — se tu proplétají v četných, komposičně
skvěle vyztužených obměnách a vytvářejí tak svěží proud
úsměvné a tu zas dramatické hudby, zřetelně dominující nad
jevištěm.
Inscenačně zůstává tato opera stále tvrdým oříškem, jako
ostatně každá, která si pohrává s nadpřirozenými živly, na
jejichž sugestivní vyjádření stále ještě jevištní technika ne
stačí. Uusi rozhodně více může pomoci výprava náznaková,
neboť použitý holínkový realismus se dobře nesnáší s nadsmyslnem. Myslím, že Velká opera by se takového úkolu do
vedla zhostit daleko lépe. Neboť vynalézavost a smysl pro
komiku stále ještě v ND nezískaly domovské právo. Jevištní
provedení »Čerta a Káči« nebylo dobré pro svou celkovou
těžkopádnost. Režisér J. Munclinger měl snahu řešit naskyt
nuvší se problémy moderně, avšak tato snaha nebyla koru
nována úspěchem. Výprava V. J. Hnízdová se nepovznesla
nad průměr a ani herci režisérovi jeho těžký úkol nijak ne
usnadnili. V tomto směru možno jmenovat jen unuděnéljo
čerta Jedenáctíkova, nadutého maršálka Šrubařova, kněžnu
pí Pod.valové a i Káču G. Schmidtové, ta však trochu pře
hrávala.
Provedení hudební bylo, jako obvykle, na výši. Uznání si
zaslouží zvláště čistý a plnozvučný orchestr, řízený F. Škvo
rem. Také sbory se zlepšily. Prvotřídní pěvecký výkon ze só
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listů podali pí Podvalová v kněžně, J. Veverka v Luciferovi
(v ohyzdné masce) a Haken v čertu Marbueli. Posledně jme
novaný však vůbec není hercem, alespoň ne s vlohami komic
kými. Ostatní, pokud ovšem ukázat více jim nezabránila
malá role, podali výkony jen druhotřídní. Tanci mnoho nero
zumím, ale nemohu říci, že byl špatný. Opera přes své re
produkční nedostatky měla u obecenstva pěkný úspěch. IG

Film týdne
Plameny západu (amer. film rež. L. Hillyera v kinu Pra
ha). — Plynové lampy (americký film rež. G. Cukora v kinu
Alfa). — Hřmící stáda (anglický film rež. H. Watta v kinu
Blaník). — Věž hrůzy (angl. film rež. L. Hutingtona v kinu
Metro). — Střední útočník (sovětský film rež. S. Děrevjanského a I. Zemgana v kinu Hvězda). — Pilotem proti své vůli
(franc. film rež. A. D’Aguira v kinu Juliš). — Povstalci z hor
(angl. film rež. Z. Kordy v kinu Moskva).
Před nějakými deseti lety byla nejhojněji se vyskytujícím
filmovým druhem v našich kinech cowboyka. Dnes se obje
vuje již jen výjimečně, jenom k dobru obecenstva. Naposledy
jsou to »Plameny západu« (The Flames of the West), svého
druhu vzorný přiklad. Mužové silných pěstí a dobrého oka bo
jují o uznání zákona, což se jim nakonec po mnoha soubojích
a rvačkách nemůže podařit. S příměskem trochu vyčpělé ly
riky působí však na svérázné obecenstvo kina Praha velmi
přitažlivě. — Před nedávném byla na jevišti Činohry 5. května
realisována hra P. Hamiltona »Plynové lampy« (Gasligth).
Nyní se setkáváme s filmovou versí, podstatně lepší divadelní.
Příběh člověka, jehož jedinou životní touhou jsou drahokamy,
pro něž je ochoten dopustit se čehokoliv, je dramaticky vy
kreslen v prostředí Londýna minulého století. Psychologická
křes ba stoupajícího sugestivního vlivu Gregoryho na jeho že
nu, již se snaží přesvědčit o jejím pokračujícím šílenství, je
zřídka kdy tak účinná. Rež Cukorovi se podařilo vyvolat tí
živé« ovzduší zahaleného zločinu vynikající volbou a kompo
sicí obrazu, při dokonalém využití světelných možností. Ne
málo přispěli i herci, zejména znamenitá Ingrid Bergmannová. Ptáme-li se ovšem po smyslu tohoto díla, nedostane se
nám odpovědi. A to je to, co nám u filmů tohoto druhu přes
jejich úroveň nakonec vadí. — Filmová theorie dokazuje již
delší dobu na praktických příkladech stále se zvyšující vliv
dokumentárního filmu na film hraný. Začátky byly položeny
známými válečnými seriály Franka Capry, které přesvědčily
nevěřící o schopnosti dokumentárního filmu udržet divákovu
pozornost po celé dvě hodiny. Potom již se vliv dokumentu
projevuje stále výrazněji (viz celý britský civilismus), až nyní
je k nám uváděn znamenitý snímek rež. Watta »Hřmící stá
da« (The. Overlanders). Po vypuknutí války s Japonskem by
lo přímo ohroženo severní pobřeží Austrálie a musilo být evakuováno. Bylo nutno přistoupit k převedení velkých stád do
bytka do jižních oblastí. Cesta vedla neobydlenými kraji, pou
štěmi, přes řeky a hory. Jednu takovou skupinu sleduje tento
film. Třebaže hrán, je to vlastně soubor reportážních a doku
mentárních snímků s minimální vlastní hranou náplní. A pře
ce je to jedna z nejnapínavějších podívaných vůbec. Při tom
je nutno zdůraznit i výjimečný režisérův smysl pro atmosfé
ru a působivý záběr, takže i po umělecké stránce je vysoko
nad průměrem. Rodí se tak nový druh filmové tvorby, snad
již konečně úplně osobitý. — Jiný anglický film »Věž hrůzy«
(The Tovver of Terror) je již méně dobrým vysvědčením an
glické produkce. Špionážní příběh, kombinovaný s romantic
kou postavou pološíleného hlídače majáku, je příliš viditelně
uměle konstruován na vyvolání divákovy hrůzy, než aby mohl
tento dojem vyvolat poctivou vnitřní cestou. Tomuto základ
nímu úmyslu jeho tvůrce je podřízeno ladění celého díla i he
recké výkony. — Nenáročný sovětský snímek »Střední útoč
ník« se zabývá poměrem sportu k práci a tělesné hygieně.
To, co má tu v tomto téměř nepozorovatelném ději být vyslo
veno dramatickou akcí, je vyjádřeno slovy a to pěkně z vy
soka a demogogicky. Překladatelé to pěkně všechno přetlu
močili, abychom o nic nepřišli. Footballové prostředí je jistě
vděčné (viz český film), ale filmaři tam zatím mnoho úspě
chu nedosáhli. Ani sovětští ne. — V sérii francouzských ve
seloher s komikem Rellam v hl. úloze je »Pilotem proti své
vůli« (Narcisse) ještě nejlepší. Její humor je sice crazy, ale
nepostrádá na rozdíl od předcházejících nutného logického
podkladu, takže se lze některým scénám, třeba ne právě ori
ginálním, dokonce zasmát. — V obnovené premieře je uváděn
barevný anglický film »Povstalci z hor« (The Drum) z indic
kého prostředí, s nezbytnými povstalci, jak již název praví.
Angličané dělají pořádek v horách za pomoci hodných Indů,
kteří jim pomáhají bojovat proti zlým a nakonec to — dobře
dopadne. Proti americkým versím má tato anglická větší zdá
ní pravděpodobnosti, především vnesením skutečného anglic
kého ducha. — Dobře dělaný film pro povzbuzení nervové
činnosti.
~
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Rozhlas týdne
Karel Zajíček: Noc v L i c h n o v c e. Rozhlasová hra. Re
žie Bohuš Hradil, hudební spolupráce J. E. Zelinka. Vysíláno
k pátému výročí lidické tragedie stanicí Praha I.
Lidická tragedie, která před pěti lety otřásla celým světem
a svědomím každého člověka se skutečně lidským srdcem,
nestala se jen věčným mementem, ale i zdrojem a to snad
nekonečným, inspirace básníků, spisovatelů, dramaturgů a ostatních umělců. Také známý autor rozhlasových her dr. Ka
rel Zajíček napsal psychologicky nesmírně hlubokou a lidsky
procítěnou rozhlasovou hru >Noc v Lichnovce«, která v re
žii Hradilově vyzněla v nekonečnou symfonii lidských citů a
pochopení, i když snad se přímo nedotýká Lidic, ale které
koliv, Němci zničené a vypálené vesnice. Jde o hru, jejíž umě
leckou podstatou je fikce, tedy směr v rozhlase nejpůsobi
vější. Role Marie, ženy učitele, který je Němci s ostatními
mužskými obyvateli Lichnovky popraven, je vlastně myšlen
kovým během tisíců a tisíců žen, citově zmrtvělých v područí
koncentračních záborů. Ale okamžik svobody, kdy Marie uprchne z transportu, vytváří onu situaci, která je přímo jedlněčně a bezprostředně podána J. Drmlovou, jež prostou tra
gikou přivolává si v nocích prožitých v koncentračních tábo
rech chvíli setkání se svým mužem a pak, jdouc nocí, vedena
instinktem a znalostí místa, hledá svoji vesnici. Přivolává
vzpomínky a hovoří se svým mužem, aby nakonec poznala
nekonečno hrůzy, že Václav a desítky jiných, odešel, protože
nechtěl zradit. Jde, aby hledala pravdu a sílí, protože chápe,
že její život musí nést jen silný člověk, sílí každou minutou,
aby pak poznavši skutečnost, sklonila hlavu pod tvrdou ne
přízní osudu. Vzápětí však nalézá svůj klid a klopýtá nocí
dál, aby se vyrovnala s hrůzou a nalezla i svůj osobní smvsl
života v podobě malého chlapce Jeníka, když všechno, k če
mu byla poutána, k Lichnovce, svému muži, k polím a lpsum,
leží mrtvo a místo domů ve vesnici, jsou jen holé zdi. Hra
zanechává dojem svou nekonečnou tragikou a jemným podá
ním J. Drmlové v roli Marie a Ant. Ziba v roli Václava.
K tomuto dojmu přispěla nemálo i hudební malba za spolu
práce J. E. Zelinky, jež vytvořila schopnou zvukovou kulisu.
Upozornění výhercům soutěže »Jste dokonalý'?«

Soutěž našeho tisku »Jste dokonalý?« již dávno skončila a
ačkoliv každý výherce byl uvědomen dopisem s připojeným
kupónkem, aby si vyzvedl svou výhru buď v obchodním domě
Bílá labuť, nebo v nakladatelství Vyšehrad, případně kerami
ku přímo osobně v naší administraci, někteří tak dosud ne
učinili.
Vyzýváme proto všechny výherce, kteří si dosud výhru ne
vyžádali, aby tak učinili nejpozději do 30. června t. r. a poslali
nám kupónek na výhru (kromě na keramiku, kterou nutno
vyzvednouti osobně), abychom jim mohli dát vyhraný předmět
zasiati. Kteří tak do konce června t. r. neučiní, pozbývali na
výhru nárok.
Ústřední administrace.

Tak se píše ...
v »Lidové demokracii« (22. května 1947): »Zároveň
s depeší odevzdal dr. Kratochvíl ministru Bevinovi soš
ku sv. Jiří, přesný odlitek sochy na Hradčanském
nádvoří.« — Zasílá Ing. R. L., Praha.
ve »Věrné stráži« (9. května 1947): »Vdovy přednesly
svoje stížnosti a byly ujištěny, že v nejkratši době
bude učiněna náprava, že všechny budou zaopatřeny
a řádně o s í d le n y.« — Zaslal J. P„ Valeč.
ve »Světě v obrazech« (17. května 1947): » Někteří
přistěhovalci neopustí loď ani po použití slzotvorného
plynu a policie pak sahá k drastickým opatřením a
každého z lodi násilím vyvleče, při čemž velmi často
dochází k přestřelkám s raněnými a mrtvými na
obou stranách.« — Zaslal J. P., Roudnice n. L.
Čtenářům, kteří nám pošlou perličky z českého tisku,
vyplatíme za uveřejněnou historku 40 Kčs.

OBZORY, týdeník pro politiku a kulturu. Vychází každou
sobotu. Vydává Výkonný výbor čs. strany lidové. Šéfredaktor
dr. Ivo Ďucháček. Odpovědný redaktor Bedřich Partaj. Ná
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Krása ženy a vitamin F
Neobyčejný význam, jaký hrají vitamíny v našem životě, patří mezi
fitjvýznamnější objevy moderní vědy. Nedostatek vitaminů, způsobuje
četná onemocnění, před kterými stáli lékaři v dřívějších dobách
zcela bezradně. Nyní stačí dodat! nemocnému organismu příslušný
vitamin a porucha je v nejkratši době odstraněna. Protože úkolem
novodobého zdravotnictví není pouze choroby léčit, ale hlavně jim
předcházeti, je vždy radno postarati se o to, aby lidské tělo
*
mělo
v každé roční době zabezpečený příliv cenných vitaminů.
Oproti většině vitaminů ostatních, k^ré hraji svou důležitou úlohu
při vnitřní výměně látkové, je pro normální funkci pokožky a udržení
jejího svěžího vzhledu nezbytný vitamin F. Chemicky představuje vi
tamin F směs vyšších, silně nenasycených mastných kyselin. Pokusy
amerických badatelů v nejposlednější době prokázaly se vši jistotou,
že vitamin F osvěžuje a uhlazuje zvrásnělou pokožku, zabraňuje při
pravidelném denním užívání toiletního krému s obsahem vitaminu F
tvorbě vrásek a ochraňuje pleť před nežádoucími poruchami. Tím byl
vitamin F postaven na přední místo mezi přípravky tohoto druhu
a je dnes nejhledanějším prostředkem k získání a udržení krásné pleti
v celém moderním světě. Vitamin F se normálně vyskytuje pouze
v některých hodnotných živočišných a rostlinných tucích. Jeho potře
ba je dnes právě tím větší, že stále ještě nemůžeme náš organismus
dokonale zásobili postačujícími dávkami hodnotných tuků. Z nedo
statků vitaminu F se t posledních letech války tolik rozšířily různé
pleťové poručily, které však můžeme většinou ve velmi krátké době
Odstranití používáním toiletního krému s vitaminem F.
Vitaminový krém Mtlquiades di Časti s obsahem vitaminu F může
me obdržeti bud' jako krém denní, pod pudr, neb polomastný, dle
povahy vaši pleti.
Pravidelným používáním vitaminového krému Melquiades di Časti ve
zlatém erbu získáte pohodlným způsobem žádoucí výživu pleti a je
vám zárukou, že volíte ten pravý způsob novodobého pěstěni těla,
který vám může poskytnouti tento výrobek s plným obsahem vita
minu F Vyrábí: Melquiades di Časti, továrna hormonové kosmetiky.

KMiPeloSa
zavaľuje úsporně

SLOVA ZA CEKU ŽIVOTA

A nyní promluví
Pavel Svatý
Londýnské rozhlasové epištoly

•

DR PROKOPA DRTINY
z let 19404945

Válečná poselství národu, posilující jeho naději
v nejtěžších chvílích pronásledování doma a po
vážlivé situace na frontách, vyšly knižně v dru
hém vydání. Kniha, která je významnou doku
mentární kronikou válečných let. 460 stran,
brož. 90 Kčs, váz. 115 Kčs.
U KNIHKUPCŮ

MELANTRtCH.

OděvTOwTnrL'služba dětem

SVĚTOVÉ ZPRAVODAJSTVÍ velkého britského
NEZÁVISLÉHO LISTU

THE MANCHESTER GUARDIAN
bylo nyní spojeno se zpravodajstvím čs. týdeníku

OBZORY
Váš list je jediným československým týdeníkem, který užívá přímé telegrafické

služby jednoho z největších a nejskvělejších světových listů. OBZORY touto
tiskovou službou doplňuje síť svých vlastních zahraničních dopisovatelů a má
tudíž nejlepší a nejrychlejší zprávy z celého světa. Sledujte originální články
označené: MANCHESTER GUARDIAN-OBZORY

Tomáš Kempenský:

ČTVERO KNIH
0 NÁSLEDOVÁNÍ KRISTA

Kniha vydaná ve všech svetových jazycích a po
Písmu svátém nejrozšífenéjší, z níž po 500 let čer
pají lidé usilující žít duchovné. „Pojď a následuj mi,"
mluví k nám s každé její stránky. „Ji jsem, jenž
pokornou mysl v okamžiku vyzdvihuji, aby pocho
pila více důvodů řitní pravdy, než kdyby byla deset
'et studovala ve tkole," praví Kristus u Kempenského

Filmová umělkyně STELLA MÄJOVÄ
používá a doporučuje kosmetické výrobky

KNÍŽKA VÁZANÁ V PLÁTNE Kčs 70U knihkupců

NAKLADATELSTVÍ VYŠEHRAD
V PRAZE II, KARLOVO NÁMESTÍ C. 5

^lATÉth
Tajemství její krásné pleti je pravidelná péče o níl

Insertm objednávky vyřizuje lnsertní

odděleni Praha II, Václavské náměstí číslo 19. Telefon číslo 431-41, 3 80-63.

Z á b éry .z SSSR
1. Do ruských přístavů bylo dopraveno velké množství sulfátu, určeného k hnojení polí
kolchozů. i. Nový ruský vynález: strojová trdlice. 5. SSSR začíná vyrábět statisíce ma
sových konserv. 4. Úspěšný sovětský malíř Krivonogov sloužil za války jako nadporu
čík sovětské armády. 5. Moderní vodárna, která zásobuje Moskvu pitnou vodou. 6. Pat
riarcha Moskvy a celé Rusi Aleksij.

