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1. Princ Philip řecký, nyní anglický státní občan, poručík britského námořnictva, Philip Mountbatten. Snimek z doby, kdy mu
byl jeden rok, 2. Snímek ze dne jeho zasnoubení s dědičkou
britského trůnu princeznou Alžbětou. 5. Pařížská konference pro
evropskou hospodářskou spolupráci byla zahájena projevem
ministra Bidaulta. 4. Místo určené pro Československo bylo
prázdné. „Mohu já za to," zdá se říkat ministr Bidault. S. Svatý
Otec Pius XII. prohlíží televisní zařízeni vysílací stanice ve Va-i
tikáně. 6. Mezinárodní skautský den v Londýně. Princezna Alž
běta a po její pravici princezna Margaret Rose koná přehlídku.
Před tribunou je právě nesena čs. vlajka. 7. Na mezinárodním
dni skautů české dívky v krojích přihlížely k tancům anglických
chlapců z Manchestru.
*
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CO SE DĚJE VE SVĚTĚ
Vatikán: »Válka není
nevyhnutelná!«
Vatikánský list »LOsservato-re Roma
no« přinesl několik článků, odsuzujících
mínění, že válka je nevyhnutelná a uka
zujících, že válkou by se nerozřešil ide
ologický rozpor a že by válka jen uško
dila, Články napsal ředitel listu TOrre.
V prvním článku se citují slova pape
žova: »Pří smutné zkušenosti rozporů,
které dnes rozdělují svět a zatarasují
mu cestu k míru, bylo by stejným pro
viněním zavírat oči a nechtít vidět a
nechtít nic dělat potí záminkou, že se
již nedá nic dělat. Že se nedá již nic
dělat?«
Tvrdí se, že proti sobě stojí dvě ne
smiřitelné ideje — idea komunistická a
demokratická idea svobody, které se
ztělesnily ve státech, a tyto státy bud'
se dohodnou anebo si řeknou, že, aby
žily, musí zničit protivníka: Mors tua
vita mea.
Tento závěr však vychází z nespráv
ných premis.
I tehdy, jestliže tyto dvě ideje, dvojí po
jímání života a civilisace jsou nesmiřitel
né, věc vypadá zcela jinak, jestliže se
idea ztělesní a sestoupí s výšin myšlen
kových na tuto ubohou zemi a je pak
nucena konat svou cestu s jinými ide
ami. Pak je nutno mít zřetel i na prak
tické nutnosti. O tom poučuje katolická
církev, mocnost čistě duchovní a žijící
čistou ideou. Po dvacet století koná cír
kev své poslání a přitom je vzorem
toho, jak je třeba přihlížet i k spoluce
stujícím, lidem i státům.
Tím spíše se musí stát, zosobňující
některou ideu, ptát, zda pro vítězství své
ideje má riskovat, že bude zničen, že
přestane být státem, což by znamenalo
i konec ideje.
Jestliže však tu není stát, který ztě
lesňuje myšlenku a za ni bojuje, nýbrž
— podle jiného možného názoru — jde
o stát, který používá ideje jako nástroje
k dosažení svých cílů, tím nesprávnější
je vyvozovat z nesmiřitelných idejí osu
dovou nutnost války. Je tu možno uvést
příklady z dějin, kdy státy, které byly
síleny ideou, se nakonec dohodly, jak
toho žádaly životní důvody jejich náro
dů. Nejbližším příkladem toho je Fran
cie Velké revoluce, která, aby se přizpů
sobila státním nezbytnostem, musila se
zříci podstatných znaků své původní
ideje. A revoluční Rusko vykonalo od
Lenina k Stalinovi již takový vývoj, že
tento historický zákon zřejmě zůstává
v platnosti. Stačí si vzpomenout, že rus
ký bolševismus, který začal ruskou ne
utralitou ve válce, právě ve jménu ideje,
stal se během tří let postupně spojencem
obu válčících stran, třeba je stále obě
považoval za své odpůrce, takže bojo
val nejprve po boku Němců a pak po
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boku Angíosasů, nikoli za zásady, jež
neměl společné ani s jednou, ani s dru
hou stranou, nýbrž aby si zajistil lepší
hranice, aby osvobodil vlast. Nebojoval
za komunistickou myšlenku, za stát zo
sobňující ideu, nýbrž o život, za národ,
za ideu svobodného, nezávislého, bez
pečného státu.
A jestliže za války nic nebylo nesmi
řitelné, poněvadž nejdříve je třeba se bít,
a pak teprve je možno filosofovat, pri
mům vivere deinde philosophari, proč by
"to bylo vyloučeno v míru, který je tak
nesnadný, že všechny národy nutně po
třebují nejprve žít?
Státy, na západě i na východě, které
chtějí být považovány za hlasatele idejí,
jsou í dnes ve skutečnosti státy, sledu
jící své zájmy a bezpečnost. Zůstává tu
ovšem stále těžký, veliký problém, ale
je to problém politický, tedy otevřený
pro všechna řešení. Tedy mínění, že vál
ka je nevyhnutelná, je nesprávné. A
padne-li přesvědčení, že se nedá nic dě
lat, vytvoří se zcela jiné ovzduší. Vy
tvoří se pocit odpovědnosti u vedoucích
i n těch, kteří mají právo a povinnost
vládám oznámit své názory a svou vůli.
Mír je ovšem nemožný, bude-li se mys
lit, že válka je osudově nutná. To však
je s křesťanského hlediska omyl, s lid
ského hlediska barbarství.
Druhý článek vatikánského orgánu,
nadepsaný »Paradox války«, ukazuje na
obdobu mezi Velkou francouzskou revo
lucí, hlásající politickou rovnost a revo
lucí ruskou, hlásající rovnost sociální.
Ruská revoluce sleduje cestu, kterou
prodělala francouzská politika od roku
1793, až ke konsulátu Napoleonovu. Ne
ní objektivní, myslí-li se, že Rusko sle
duje jen politiku útočnou, že nemá dů
vodu zajistili si lepší obranné hranice.
Ale není objektivní ani názor Sovětů, že
anglosaský imperialismus touží po bůh
ví jakých expansích. A vůbec je para
doxní dělit malou Evropu na dvě pás
ma, jako kdyby v Evropě se rozhodovalo
o bezpečnosti, když přece obě moci se
setkávají na celém světě. Válka, která
je největším paradoxem civilisace, vznik
la ovšem často z řady paradoxů, které
nemohly vést k logickému závěru. Ale
přesto, jestliže je zřejmá absurdnost si
tuace a předpovědí, musíme válku od
mítnout. Zvláště, když v jedné generaci
po dvakráte válka vedla k morálním, po
litickým i hospodářským absurdnostem,
v nichž nyní všichni žijeme.
V následujícím článku autor prodrobněji vykládá, proč přirovnal nynější si
tuaci k situaci, vyvolané Velkou fran
couzskou revolucí, neboť to přirovnání
vyvolalo otázku, zda neznamená pře
svědčení, že komunismus povede k no
vému sociálnímu a politickému složeni
Evropy, a novou orientaci ke komunis
tické idei a systému.
Přirovnání to chtělo jen ukázat, že

Zatím co socialistický tisk všech od
stínů pěje tirády na připravovaný „Svě
tový festival mládeže“ v Praze, kde se
ovšem sejdou pouze marxisté a komu
nisté, zatím co křesťanská mládež světa
bude sněmovat v Oslo, je tento oficiálně
podporovaný (hlavně finančně!) před
mětem těžkých starostí stále hubnou
cích řad esčemáků. Svědčí o tom doku
ment, který jsme dostali do redakce
Obzorů; je to cyklostylovaný leták, jenž
nese titul:';,SVAZ ÁK č. 2, nepravidelně
vycházející oběžník SČM, odbočka Pro
sek.“ A text pro zajímavost uvádíme
i s četnými pravopisnými chybami:

Bratři, sestry, občané prosečtí!
Dostává se Vám do ruky druhé číslo
SVAZÁKA — číslo festivalové.
Co jest festival mládeže?
Největší skouška SCM. nejmohut
nější manifestace jakou kdy Praha vi
děla, Veškerá mládež pokroková naši
republiky a 60.000 delegátů z ciziny
bude manifestovati od 20. VII. do 17.
VIII. za solidaritu světové mládeže a za
světový mír.
S festivalem roste či padá Svaz české
mládeže. Náš úkol je téměř gigantický.
SČM dostal celou přípravnou službu do
rukou. To znamená, že naši pioníři prá
ce musí z vlastních prostředků (! - dodá
vá redakce) vybudovati všechny pří
pravné práce. To je, desítky tribun, ta
nečních pódií, sport, hřišť, lesních di
vadel. kin a pod. Správně řekl br. Snídr,
zástupce SČM ve přípravném výboru
SFM: Buď změníme nemožnost ve sku
tečnost (? - pozn. r.) a budeme tak do
kumentovat svoji mohutnost a sílu,·
nebo dokážeme, že jsme špatně praco
vali dáme za pravdu všem těm Klátilům. Lesákům a Chudobům. Proto, je
v zájmu každého svazáka aby festival
vynikl nad očekávání.
U pozorňujeme Vás na nejdůležitějši festivalové podniky, které mu
síme masově ůavštíviti.
Pátek dne 25. VII. o 19. hod. Slav
nostní zahájení na Masarykově stadioně,
přehlídkou všech svět. delegátů. Italové
předvedou, poté kopanou jaká se hrála
v XVI. stol, a jiných ZAHRANIČNÍCH
podniků (pozn. red.: kde je smysl?). Počíti se s účastí. 60.000 diváků.
Neděle 27. VII. v 19 hod. — písně,
tance národů. Výstaviště.
Neděle 3. VIII. — Květinový kar
neval odpol. i večer. Hraji Australský
Jazz-band, Canadský a černošský jazz,
Ruská taneční hudba. Československá
dechovka, lesní divadlo, lasní kino a jNeděle 10. VIII. — Benátská noc
na Vltavě. Sovětská delegace nám při
praný ohňostroj jaký Praha ještě nevi
děla. Na Vltavě zpěvy tance na plova
cích pódiích a námořní bitva XVI. stol.,
která vyvrcholí masovou ^oslavou „již
nikdy válku“.
Neděle 17. Vlil. — dopol. náš nej
důležitější úkol. Festivalový průvod
Prahou. Náš průvod musí být nejkrás
nější a nejmohutnější. Bude to naše
zkouška jednoty proti stranicko-politické roztříštěnosti mládeže. A my mu
síme vyjiti vítězně a tak zdůraznili
před celým světem že za českou mlá
dež ve světovém plenu má právo mluviti jen mladí to jest SČM a nikoli po
litičtí šmelináři.
Voláme veškerou pokrokovou mládež
členi i nečleni SČM na veřejnou schůzi
festivalovou, která se koná ve středu
dne 16. července 47 v sále u Brabců
v 8 hodin večer. Účast všech členů
nutná!!!! Na téma festval promluví zá
stupce ÍJSČM. Zdraví Vás vaše redakce
SVAZÁKA.“
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válkou by se nic nerozřešilo. Ideu není
možno násilím potlačit. Hranice »ideje«
se nekryjí s hranicemi zeměpisnými a
politickými. Komunismus byl před so
větským Ruskem, vznikl jinde a je roz
šířen po celém světě. Demokracie, totiž
zásada a methoda svobody, jak je chá
pána dnešní civilisací, je v srdcích lidí
a bylo by ilusí si myslit, že, znemožní-li
se oposice, zmizí myšlenka demokracie.
Že ostatně v té věci není ilusí, je vidět
z toho, že se nedovoluje svoboda, čili
možnost, aby se ukázala skutečnost.
A jestliže »idea« se stane, jako tomu
bylo u revoluční Francie a jejích odpůr
ců, jen záminkou politického a hospo
dářského rozporu a válečné akce, při
rovnání těchto dvou období rovněž va
ruje před válkou. Napoleonovo úsilí za
nechalo Francii poníženou a okleštěnou.
Ale definitivního vítězství nedobyly zbra
ně spojené Evropy, nýbrž Tayllerandova
diplomacie na vídeňském kongresu, ktedal přemožené Francii opětně převahu
— a to nejen morální — na další půl
století.

Pardubický program
V neděli, 13. července sešlo se na Ku
nětické Hoře u Pardubic na padesát ti
síc zemědělců z celých východních Čech.
Desetitisícový sněm českých zeměděk pt
přijal s nadšením zásady zemědělské pt*
liúky lidové strany, jež bude pevně a
důsledně směřovat k splněni deseti zá
kladních zemědělských požadavků:
1. Aby otázka půdy byla vyřešena
rychlým zaknihováním;
2. aby malolesy byly přidělovány do
vlastnictví jednotlivců;
3. aby byla odstraněna disparita mezi
cenami průmyslových a zemědělských
výrobků;
4. aby byly zrušeny trhové svazy a
kontroly zemědělců;
5. aby byla provedena reorganisace
družstevnictví na základě demokratic
kém ;
6. aby byly združstevněny cukrovary;
7. aby se zemědělec domohl levného
rolnického pojištění;
8. aby se rychle učinila opatření o lev
ném zemědělském úvěru;
9. aby bylo rentabilitou zemědělského
podnikání pomoženo selské ženě;
10. aby byla uzákoněna řádná země
dělská organisace, která se stane úplnou
samosprávou zemědělců.
Lidová strana na tomto sněmování
před tváří českých sedláků a s jejich
nadšeným souhlasem odmítla s plnou
rozhodností systém kolektivního hospo
daření na půdě, neboť takováto cesta
v našich poměrech by znamenala nebez
pečnou cestu zpátky, k robotě a novému
selskému nevolnictví. Představitelé lido
vé strany vyslovili jen to, co leží na
srdci každému zemědělci: Kolektivní
zřízení činí z člověka moderního otroka,
který se zříká vlastního, a je přinucen
pracovat na cizím, což nejen odporuje
vznešeným myšlenkám křesťanství, jež
lidová strana svým živým programem
představuje, ale samozřejmě pak i zdra
vým a přirozeným zákonům národohos
podářským, poněvadž člověk nesvobodný
vyrábí daleko méně. Systém nesvobod
ného člověka, systém moderního otroctví
představuje v hospodářství bídu a hlad.
Jako křesťané jsouce věrni zásadám svcbody, budeme přes veškeré překážky a
nepřízeň doby hájit nesmlouvavě zásadu
vlastnického práva, které je jen přile
zeným důsledkem plné lidské svobody,
j°k to mávě odpovídá křesťanskému lí
čení. Lidová strana na tomto pamAtnAm
sněmování vyhlásila, že nikdy nedá sou
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hlas k průlomu do této zásady. Nebude
ani souhlasit s tím, aby vlastnictví k pů
dě bylo v ústavě omezováno stanovením
nějaké horní hranice, která by pak kdy
koliv mohla býti tase dále snižována,
až by nakonec došlo na ty nejmenší,
až bychom nakonec všichni, ve městech
i na venkově, byli všeho zbaveni a národ
by pak byl milionovým společenstvím
chuďasů. Těmto cílům vyhlašuje lidová
strana boj a za svým programem půjde
na výboj, ať se to komu líbí, či nic. Jest
liže dnes se vede tvrdý boj o sedláka
a jeho půdu, lidová strana stojí po jeho
boku a bude silná, poněvadž je neporazi
telná síla českého selství.

Přes 60.000 ha neobdělané půdy
Kdysi býval v českých zemích hlad po
půdě, dnes již není, a za to existuje
60—100.000 ha neoseté půdy, a to nejen
v pohraničí, ale i v úrodném vnitrozemí.
Patrně je to ten pokrok, o kterém se tak
mluví... V pohraničí zůstala nesklizená
sena, takže bylo třeba vybíjet dobytek,
obilí setlelo a bylo třeba nově upravo
vat dávky chlebovin a brambory zůsta
ly pod sněhem, takže jich bylo před ra
nými brambory v , některých městech
nedostatek. Tato situace byla zaviněna
novými »zemědělskými odborníky«! Ná
prava nebyla hledána v radikální pomoci
zemědělcům, nýbrž v různých prostřed
cích, mezi něž patří také trojí ceny a
ve vymýšlení akcí, uvařených v mar
xistické kuchyni. V první etapě to byly
kolektivní statky družstevní, které tiše
zmizely, v druhé pak pastvinářská druž
stva, která pracují. ke stejnému konci
a jimž je život prodlužován milionový
mi subvencemi na úkor ostatních po
platníků. Nyní má nadejít třetí etapa
v podobě rozděleni venkova na tři ka
tegorie, a to malé, střední a větší ze
mědělce, z nichž první mají býti do
časně protěžovány a poslední postižena
odnětím půdy nad 50 ha. Co s ní b'ude,
patrně je tajemstvím, když hlad po půdě
neexistuje, když není čeledi a strojů.
Podle všeho má býti zárodkem čs. kolchozů, ať přímo nebo nepřímo. Přímo
totiž v případě, že pro tuto přebytečnou
půdu nebude mezi malými a středními
zemědělci dostatečný zájem a nepřímo,
když ten zájem sice bude, ale pro ne
dostatek pomůcek nebude možno tuto
půdu řádně obdělat, na pomoc přiskočí
známá donucovací opatření, podle nichž
špatně obdělaná, nebo neobdělaná půda,
může býti zemědělci odňata. Nedosta
tek čeledi byl podobně jako nedostatek
strojů způsoben uměle. V prvním pří
padě neslýchané v dobách míru dlouhou
presenčnj službou a přeplněním někte
rých úřadů venkovany z řad zemědělců.
V druhém pak tím, že se vyrábí jen
třetina skutečně potřebných strojů, při
děluje většinou jen strojním stanicím,
státním statkům a pastvinářským druž
stvům a vyváží se dokonce i za hrani
ce. Při tom se nemyslí na to, že odstra
něním větších statků bude zasažena na
šemu obilnářstvi těžká rána, a že se ná
rod vystavuje záměrně hladu, jenž již
postihl jihovýchodní Evropu.

Cíle druhé pozemkové reformy
Roztříštění větších statků na malé a
střední bude mít za následek, velký po
kles pěstováni pšenice, kterou pak bu
deme musit dovážet. Zač, je otázkou.
Neuvažujeme, že druhá pozemková re
forma vezme všem větším zemědělcům
chuť do práce a tím nepřispěje ke zvý
šení výroby potravin a. surovin. Je vi
dět, že nová zemědělská nolitika se na
to neohlíží. Vesnic? má být prostoupena
funkcionáři strojních stanic, družstev

ních praček, pastevnich družstev, vzdě
lavateli družstevních statků, jak má být
první název kolchozů, aby se lidé příliš
nepoplašili. Po větších zemědělcích by
měli přijít na řadu střední, protože stačí
nejvyšší dovolenou hranici výměry po
sunout dolů na 30 či 20 ha. Zbytek v po
době malozemědělců, opletených síti
družstevních pastvin, strojních stanic,
stájí a praček se již zvládne. Je třeba
dát pozor, aby náš venkov, který bude
slavit za rok sto let od zlomeni nevol
nictví, neupadl v nové a horší jařmo,
protože nevolnictví není tak těžké pro
toho, kdo svobody nepoznal, jako kdo
ji již jednou měl. Je zajímavé, že volyňští Češi chtějí hospodařit na svém a od
mítají kolektivní hospodaření na půdě.
Náš zemědělec neskloní se před cíly, jež
sleduje i druhá pozemková reforma.

Nevítaný host
Tyto dny navštívil pan poslance Zá
potocký, ve své funkci předsedy ÚRO,
také Slovensko. Na schůzích ROH v
Trenčíně a v Bratislavě vystoupil spíše
jako komunistický agitátor, než jako
předseda, podle zákona nadstraníckeho
ROH. Pan poslanec Zápotocký stále
více a otevřeněji dává najevo, že ROH
a ÚRO je filiálkou KSČ a jejího sekre
tariátu. Jestliže se situace nezmění, br
de třeba, aby statisíce nekomunistic
kých členů ROH z této skutečnosti .vy
vodili patřičné důsledky i v historických
zemích a nepodporovali Zze své kapsy
vysokými příspěvky politiku komuni
stického sekretariátu, který zneužívá
nadstranícke organisace dnes již zcela
otevřeně pro své cíle.
Z vystoupení pana poslance na Slo
vensku je podáván důkaz, že nelze zde
očekávat ani kapku taktu a ohledu k
vysokým zájmům státním. Pan poslanec
nejen že je netaktní, nejen že se nebez
pečně neohlíží na státní zájmy, ale pan
poslanec není ani demokratem, neboť ho
ani nenapadne, aby vzal na vědomí ales
poň rozhodnutí slovenského občana —
voliče. Čeho chce vlastně docílit poli
ticky naprosto nemožnými útoky na de
mokratickou stranu, představitelku slo
venského veřejného mínění? Je si vůbec
vědom svého důležitého postavení a že
v této funkci špatně slouží česko-slovenskému dorozumění? Je si vědom, že po
dobnými stranickými nájezdy, presento
vanými z kuchyně KSČ, naopak hází
balvany na cestu? Pan poslanec napadl
slovenské zásobování jen snad proto, že
Slováci se brání pochybnému systému,
který vnáší zmatek do rozdílení potra
vin a vůbec zásobování? Na. jedné stra
ně orgán pana poslance »Rudé právo«
píše o zmatku v distribuci ovoce a zele
niny, který se z loňska opakuje, my do
dáváme, že vagony ovoce a zeleniny
opět shnily, zatím co je jich leckde v
městech nedostatek, tvaroh na jednom
místě se kazí, jinde vůbec není, stejně
tak s mlékem, ostatními potravinami a
všemi spotřebními statky, jež jsou »ob
hospodařovány«, v Ústi n. L. provalila
se opět rozsáhlá korupční aféra s potra
vinovými lístky, s desítkami tisíc vajec,
desítkami centů cukru, rýže, kávy atd.
a na druhé straně tento systém pan po
slanec na Slovensku chválí jako sociálně
spravedlivý a napadá Slováky za to, že
jej, jako všichni rozumní lidé, pokládají
za špatný, že jsou buržoasními demo
kraty, kteří chrání kapitalisty. Několi
kráte jsme již slyšeli, že Slovensko se
sociálně a hospodářsky musí vyrovnat
historickým zemím a najednou z úst
předsedy ÚRO se dovídáme, že 62procentní většina, kterou representuje de
mokratická strana, je složena z buržo-
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asních kapitalistů. Podle pana poslance
tedy všichni rozumní lidé budou asi buržoasními kapitalisty a všichni, kteří jsou
na štíru se zdravým rozumem, budou
»pokrokovými a lidovými demokraty«.
Za tuto krkolomnou, ale vždy a hlavně
»pokrokovou« ukázku nové logiky, se
každý panu poslanci pěkně poděkuje.
Je známo panu poslanci Zápotockému
staré české přísloví: »Ja,k se do lesa
volá, tak se z něho ozývá?«. Po řadu
týdnů vedly komunistické
tiskoviny
všech možných ráží a kalibrů ošklivou,
ba státobornou protislovenskou-kampaň
a nyní by si pan poslanec přál, aby mu
Slováci při jeho příjezdu na slovenskou
půdu stavěli snad také slavobrány ?
Kde je zase normální logika pana Zápo
tockého a jeho tisku, který mu oddaně
slouží ? Jestliže mu Slováci řekli do očí,
že je nevítanou návštěvou, mohl by si
této upřímnosti spíše vážit, než čeho ji
ného, poněvadž vychází od srdce. »Prá
ce« z 19. července píše: »Dělníci nedo
volí urážet své organisace a jejich či
nitele provokativními útoky »Času« na
předsedu vlády a předsedu ÜR3«, Nej
ostřejší hanebné útoky a ostouzení před
ních mužů Slovenska a zasloužilých vla
stenců, které trvalo týdny, jak se asi
mají kvalifikovat ? Podle »Práce« to
byla asi vlastenecká služba republice.
Opravdu je těžko za těchto podmínek se
dorozumět, i když se mluví česky a slo
venský. No, roduvěrní Češi a Slováci si
as; již nebudou chodit pro vlastenectví
do kuchyně komunistického sekretariátu
ani ÚRD. Nebylo ještě odpovězeno na
citáty a stenografické protokoly staré
patnáct až dvacet let, co tehdy titíž
páni komunisté, kteří dnes dělají »velevlastence«, mluvili a jakou tehdy politiku
provozovali, politiku podpory šovinismu
německé menšiny a úplného odtržení
Slovenska od republiky. Jestliže tehdy
se komunistická politika krůtě mýlila,
kde je záruka, že se nemýlí krůtě i
dnes?
A ještě něco. Rádi bychom slyšeli pro
stou odpověď. »Práce«, orgán ÚRO, se
staví za generálního tajemníka Sloven
ské odborové rady, ve zkratce SOR,
pana Juraje Séna. Dnešní pan Juraj Šén
vystupoval ještě v r. 1935 na kandidátce
komunistické strany jako Georg Schön,
zaměstnáním Bauarbeiter,
národnosti
německé. Ptáme se »Práce«: je pan Ge
org Schön, dnes tedy, aby to tak nekři
čelo, pan Juraj Šén, Němcem nebo Slo
vákem ? Je vedle toho, že je generálním
tajemníkem slovenských odborů, také
ještě dnes Bauarbeitrem ? Stač; prostinká odpověď, říci ano, či ne. Aby totiž
byla jasno, kdo dělá slovenské odbory
a v jaké společnosti se pohyboval pan
poslanec Zápotocký při svém zájezdu
na Slovensko a spolu s kým sl na slo
venské půdě zaútočil na Slováky.

Hledá se zánovní automatika!
Protože poslanec Zápotocký vytkl ne
dávno znárodněným podnikům lajdáctvi,
čímž dal za pravdu konstruktivní kritice,
musil orgán ÚRO nalézti východisko z de
likátní situace, dané velebením znárodně
né výroby na jedné straně a sžíravou kri
tikou svého předsedy na straně druhé.
Tak vznikla podařená ukázka tance mezi
vejci v podobě článku »Kritika a odbor
níci v průmyslu«, jenž hladí střídavě i
svého patrona proti a po srsti, jak je pa
trno z těchto slov: »Je „kritika“, která
přesně česky se jmenuje „štvaní“. Krise
myšlení nastala a umožňuje že vážní
mužové s vážnou tváří na důležitých mís
tech pronášejí výroky, které odborník,
volí-li nejslušnější slovo, musí prohlásit
za nesmysl.« Aby to pana poslance tak

OBZORY

nebolelo, je hned přiložen na ránu obkladek z rozředěného slovního octanu: »Pro
to skutečné odborníky příjemně překva
pilo jasné a konstruktivní slovo Zápotoc
kého na plenárním zasedání ÚRO, kde
odhalil nepokrytě s otevřeností a prozí
ravostí, kterou, bohužel, nemá mnoho li
dí v této republice, chyby stejně nepo
krytě a správně ukázal na veliký kus
kladné cesty, kterou zásluhou pracují
cích rukou i perem znárodněný průmysl
ušel. Je nesporno, že výkon je malý. Ne
dovedli jsme zatím dostatečně najít au
tomatiku vztahů mezi vedoucími našeho
průmyslu a mezi dělníky, jež by odpoví
dala lidově-demokratickému režimu, a
nahradit starou zašlou automatiku no
vým řízením. Problém je najít určitou
automatiku, která nahradí ve velkých
provozovnách bezprostředně lidský styk.«
Kdyby byla platná rada lidem, zaslepe
ným reflektory ideologie a proto ne
schopným vidět prostou pravdu, tak by
chom řekli, že tou starou a zašlou auto
matikou bylo existenční spjetí podnika
telů a svědomitých zaměstnanců s akti
vitou podniků, a to bez rozdílu jejich ve
likosti a šarží. Závisí-li někdo existenčně
od podniku, věnuje mu všechny své síly
a nikoliv politické straně, která ho tam
dosadila jako do obroči. Proto také žád
ný podnikový ředitel nebo správce národ
ního podniku nenahradí podnikatele a
ŕedhele, jichž příjem byl odvislý od pros
perity závodů a nikoliv od měsíců v je
jich službách strávených a počtu zaměst
nanců v nich umístěných. Vždyť jen sta
novení falešného klíče v podobě platů
ve znárodněném podnikáni podle počtu
zaměstnanců a nikoliv podle vykázaného,
čistého zisku, znamenalo nesprávnou hru.
Proto nastala sháňka po velkém počtu
zaměstnanců a lov konfiskátů, i když se
jinak žilo z podstaty podniku. V této fa
lešně hře se přirozeně vyznali lip poli
tičtí dobrodruzi, než odbornici, kteří vel
mi často museli uvolnit místa, což ještě
zkázu zdravé finanční podstaty mnohých
podniků dovršilo. Zejména mnohé závod
ní rady se vyznamenaly vyhazováním
schopných ředitelů a sil, měly by se pro
to zamyslit nad odůvodněnými výtkami
poslance Zápotockého, který tentokráte,
jak mu rádi přiznáváme, ťukl hřebík na
hlavičku, i když to leckde zabrní. Z to
hoto zorného úhlu se domníváme, že hle
dání nějaké zánovní automatiky bude asi
marné a že nakonec nezbude, než se po
mnohém bloudění a mnohamiliardových
ztrátách vrátit ke staré a osvědčené au
tomatice v podobě existenčního spjetí
vedoucích sil s prosperitou podniků.

vagony žita místo se 26.000, ■ 20.000 va
gony ječmene místo se 42.000 a jen
s 12.000 vagony ovsa místo s 20.000
Celkem pak jen se 63.000 vagony místo
s plánovanými 142.000 vagony. Jinými
slovy, když to převedeme na tuny, bude
nám chybět jen maličkost 800.000 t obi
lí, proti nimž sovětská dodávka 200.000
tun znamená vlastně jen pouhou čtvrti
nu. Protože současně se Spojené státy
rozhodly nám a Polsku obilí nedodat,
dílem proto, že jsme odmítli pozvání k
pařížským poradám a dílem proto, že
budeme zásobeni naším velkým spojen
cem, je otázkou nad jiné závažnou, od
kud si opatříme scházejících 600.000 t
obilí, čili 60.000 vagonů, když světová
úroda obilí zdaleka nedostačuje očeká
vané spotřebě a když skutečné nadbyt
ky mají jen USA, Kanada, Argentina a
Austrálie, jež lze získati jen za dolary,
libry a peso? Také cifra 20.000 t ba
vlny, nám slíbená, není zdaleka posta
čující skutečné potřebě textilních suro
vin, protože nestačí krýti spotřebu sa
motné bavlny a mimo ni je ještě zapo
třebí velkého množství vlny a jinakých
surovin. Jak scházející obilí, tak i tex
tilní suroviny si můžeme tudíž opatřit
jen ze západu, kam dosud směřovaly
čtyři pětiny našeho vývozu. Ani v pří
padě, že bychom chtěli co nejvíce vy
vážet na východ, nemůžeme tam umís
tili více než pouhou třetinu svého vývo
zu. Zač potom budeme kupovat nezbyt
né potraviny a suroviny, když nemáme
v zemích je produkujících úvěr anebo
valuty, je otázkou, jejíž časovost může
být čím dále tím zřejmější.

Potřebujeme okolní svět jako sůl!

Málokterý stát je tak odkázán na
ostatní svět, jako náš. Stačí se jen za
hledět na mapu našeho státu nebo pro
listovat jeho statistikami dovozu a vý
vozu, abychom si uvědomili tuto základ
ni pravdu, přes niž se ale často s lehko
myslností téměř nepochopitelnou pře
chází. Vždyť z domácích průmyslových
surovin máme jen uhlí (a to ještě je ve
formě anthracitu a polského uhlí dováží,
me), kaolin, tuhu, jíly a písky, vápence
a stavební kameny, chudší železné rudy
a něco olova a antimonu. Ze zeměděl
ských pak cůkr, dřevo, něco lnu, líh,
škrob a celulosu. To je však na hustě
zalidněný průmyslový stát málo; musí
me dovážet hodnotné železné rudy a sko
ro všechny barevné kovy, zdrcující vět
šinu textilních surovin, gumu, kůži, sůl,
siru, většinu chemikálií a umělých hno
jív vůbec, takže seznam věci, které mu
síme dovážet, obepíná celý svět, právě
»Čas« o pražských sjezdech
tak jako seznam našeho vývozu! Chtít
Z daleké perspektivy ulice ozývá se
za těchto okolností tvrdit, že nám k to
nedefinovatelný hukot a blíži se k vám.
mu stačí jen malá část světa, je iluse, z
Jde průvod. Hukot roste, omamuje vás
níž může býti ošklivé probuzeni. Nelze
a nakonec strhne s sebou i vás. Nazdar!
vyrobit jakoukoliv věc denní potřeby bez
Nazdar! Nazdááár! Nazdááár! A jste
součinnosti ostatního světa. V americ
v tom. Vy. kdož jste to ještě nezkusili,~ kém listu měli nedávno výstižný obrá
přijďte co nejdříve do Prahy. Tento tý
zek. že k zařízení obývacího pokoje prů
den budou tu prý jen tři sjezdy: svě
měrného Američana je třeba dovozu z
tová konference majitelů bleších farem,
celkem 30 států mimo USA. A to, pro
festival stoletých a manifestační sjezd sím, je nerostné a ostatní přírodní bohat
chovatelů sánských koz ve střední Evro
ství Amerky neskonale větší a pestřejší,
pě. Přijďte, v Praze bude veselo!
než naše a jeho technika nesmírně po
kročilejší při srovnání s naší. Vždyť ani
čísla k přemýšlení
kapesní nůž nelze vyrobit bez součin
nosti s několika světadíly. Želízka a pé
Když byly uveřejněny podrobnosti
smlouvy o sovětských dodávkách potra
ra jsou vyrobena z oceli, na niž rudu do
dalo Švédsko, ferrosilicium USA a nikl
vin a surovin na základě sjednané do
hody, jež má nám nahradit, jak známo,
Kanada. Nýtky jsou z mosazi, vyrobené
americkou pomoc podle Marshallova
z americké nebo africké mědi, polského
plánu, byly zvláště zdůrazněny cifry
nebo belgického zinku. A střenky jsou
200.000 t obilí a 20.000 t bavlny. Pokud
z perleti z tichomorských ostrovů, která
byla zpracována v Žirovnici. Stejně tak
se týče domácí produkce, podle úředních
odhadů můžeme počítat! jen s 18.000
i v textilu. Abychom se oblékli od košile
vagony pšenice místo se 54.000, s 12.000
po zimník, je třeba americké bavlny a
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australské vlny, jež se dají nahraditi
jinými surovinami jen zčásti. Na úhra
du této suroviny je třeba vyvézt látky.
Čím větší obrat bude, tím víc nám toho
zůstane pro naše obyvatelstvo. Nu, do
sud byl tento obrat malý, a proto také
nelze koupit u nás kloudnou látku-. Tak
je to i s ostatními spotřebními statky.
Jsme státem, který je odkázán na mezi
národní obchod. Každá jiná hospodářská
politika znamená chudobu, bídu a hlad.

Stalinovy závody zvláštní
kapitolou
KSČ se svými tiskovinami má zvlášt
ní vztah k těmto závodům. Sotvaže se
někde objeví kritika na hospodářství
v tomto podniku, jemuž člověk normál
ně uvažující nikdy neporozumí, vyskočí
»Rudé právo« se svými práčaty jako
píchnuto špendlíkem. Tato továrna na
nejdražší benzin na světě je stranickopolitickým podnikem, zaměstnávajícím
dnes na 8.500 lidí. Pražané se začali blí
že zajímat o tento podnik, když na pod
zim minulého léta se rozhlásilo, že Pra
hu bude plné a levně zásobovat plynem.
Na podzim a v zimě se skutečně začalo
klást potrubí z Mostu ku Praze, po
trubí je položeno, po plynu však ani pa
mátky. Nedávno bylo slyšet, že Stali
novy závody budou schopny Praze do
dat jen asi desetinu její plynové spotře
by. Jak vlastně dnes situace vypadá?
Na podzim minulého roku byl vykonán
nátlak na ministra průmyslu, aby svolil
k položení potrubí, při čemž pánové
v Mostě neměli vůbec zařízení pro vý
robu plynu. Roury leží pod zemí zako
pány a s nimi proinvestované stamilio
ny. Naše veřejnost by byla velmi uspo
kojena, kdyby bylo odpovězeno na ně
které otázky: Budou vůbec Stalinovy
závody dodávat Praze plyn? Mají vůbec
zařízení na výrobu plynu? Neraajf-li,
proč se kladlo stamilionovým nákladem
potrubí? Proč se vykonával nátlak na
ministra průmyslu, když nebyla záruka,
že po dokončení stavby potrubí bude
moci být ihned dodávka plynu uskuteč
něna? Jak odůvodní vedení Stalinových
závodů svůj postup v této záležitosti,
v níž jde o stamiliony, ne-li o miliardu ?
Jak odůvodní vedení Stalinových závo
dů s národohospodářského hlediska vý
robu nejdražšího benzinu na světě z nej
lepšího hnědého uhlí, které by mohlo
být výbornou surovinovou basí pro che
mický průmysl výrobou fenolu, dehtů,
pyrokatechinu, jakožto nejcennější che
mické suroviny? Co se doposud dělá
s velmi cennými vedlejšími produkty
při výrobě nejdražšího benzinu na světě,
jak byly a jsou zužitkovány? Proč mi
nistr průmyslu podlehl nátlaku, a co
hodlá podniknout proti neodpovědnému
hospodaření s národním bohatstvím a
proti neodpovědnému hospodaření v sa
motných Stalinových závodech? Veřej
nost očekává nejen odpověď, ale vedle _
silných slov i silné činy. Má k tomu co
říci také »Rudé právo« a ostatní tisko
viny KSČ ? Může věcně a nikoliv dema
gogicky odpovědět? A konečně, co od
poví vedení Stalinových závodů? Bude
me žádat, \aby věc Stalinových závodů
stala se předmětem jednání úsporné a
kontrolní komise v parlamentě.

Korupce stínem
řízeného hospodářství
Napsali jsme již jednou, že korupce
je stínem řízeného hospodářství, protože
rozdíl mezi úředními a pokoutními ce
nami je příliš velkým svodem. Potvr
zuje to názorně nové korupční aféra v
Ústí nad Labem, kde bylo zašantročeno
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jen na 50 vagonů nejcennějších potra
vin. Případ je vyšetřován a řada osob je
již zatčena. Zatím je přesně zjištěno, že
jen ve 27. období byly zašantročeny od
běrní poukazy na 18-000 vajec, vagon
cukru, 19 q maragarinu, 7 a půl q másla,
138 kg cukrovinek, 100 kg čokolády,
10 kg rýže atd. Do aféry jsou zapleteni
zásobovací úředníci MNV, dále někteří
obchodníci z Prahy a dvě desítky národ
ních správců z Ústí a okolí. Cena zašan
tročených potravin jde do desítek mili
onů Kčs. Výtěžek peněz, korupcí a lich
vou získaných, byl obrácen na hýření.
To je tak profil jedné větší korupční
aféry řízeného hospodářství, zatím co
mnoho menších se podařilo v tichosti li
kvidovat. Proč, ví každý, kdo zná praxi
obsazování zásobovacích oddělení a hospodářských úřadů. Každý občan se
musí ale divit, jaká je to kontrola se
strany ministerstva výživy, když tako
vé spousty nejhodnotnějších potravin je
možno zpronevěřit, aniž se na to včas
přijde? Je to protějšek známé již péče
o zeleninu a ovoce, která místy shnila
ve velkém ? Je známo, kdo se staví
s veškerou vehemencí za řízené hospo
dářství u nás a kdo je proti němu. Naši
marxisté vidí v něm svůj nejzamilova
nější nástroj k ovládání trhu a k dikto
vání cen a tím i k rozhodování, co kdo
může míti na talíři a zač. Jenomže ten
to nástroj je těžce zaneřáděn špínou kcrupce a nese stopy hniloby, když taliové
množství potravin, kterých nemáme na
zbyt, se nám na jedné straně pro neod
borné zacházení kazí a na druhé straně,
co zůstane uchováno, zase se zpronevě
řuje k obohacení pár jedinců, kteří se
vetřeli na místa, kam nepatří. Spotře
biteli se dostane pak za úřední ceny jen
toho, co unikne jak zkáze, tak i zašan
tročení . . . Lze se pak divit, že hospo
dyně musí protestovat proti špatnému
zásobován; za drahé peníze ? Manipu
lace řízeného hospodářství nese na své
kůži spotřebitel nedostatkem a drahotou
všech spotřebních statků.

K pláči a k zlosti
Na ničem není tak patrné zpolitiscvání našeho života jako na stavebnictví,
jehož průběh je vážnou obžalobou plá
nování v tomto sektoru. Jaká důležitost
byla přikládána při plánování dvouletého
programu stavebnictví, je patrno z toho,
že na něj připadlo 49 miliard Kčs ze
70. Odmyslíme-li si veřejné stavby, které
dík větší možnďsti uplatnění příslušného
ministerstva na tomto polí probíhají uspokojivě, nejsmutnější je propastný
rozdíl mezi byty projektovanými a po
stavenými. Tak v I. čtvrtletí bylo z 8379
projektovaných bytů postaveno jen 995.
Náklad na ně místo 180.000 Kčs na byt
činil však 275.000 Kčs. Ale to ještě ne
stačí, protože náklady později postave
ných jednotek bytových stouply na
350.000 až 450,000 Kčs, ba i více, takže
ani dodatečné zvýšení investic o 6 mi
liard Kčs nepostačí na výstavbu pláno
vaných bytů. To však není jen jediná
cifra, která se rozešla s plánem. Kromě
nepatrného zlomku dosud postavených,
a ještě menšího počtu (opravených) po
škozených bytů, je to již uvedené silné
zvýšení stavebních nákladů, dále pod
cenění počtu potřebných cihel »jen«
o 300 milionů kusů, protože potřeba na
plánované stavby činí 800 milionů, místo
uvažovaných 500 milionů kusů, jež se
zase nedají vypálit, protože uhlí je stěží
jen na 400 milionů kusů, a to ještě vel
ni’ špatné. I v počtu stavebních dělníků
z
j ’kiá diference asi 82.''00 sil pro
tože je jich jen 81.000, mí«to 16‘í.oco
k provedení plánu potřebných. Ale i při

polovičním počtu stavebních dělníků a
cihel měl by se postavit alespoň polo
viční počet bytů. Že nejsou postaveny,
toho příčinou jsou zdlouhavé formality
úřední, otázka černých mezd a nedo
statek peněz. Mnozí seriosní stavitelé
nejsou ochotni riskovat stihání obrovský
mi pokutami za vyplácení černých mezd,
bez nichž nikdo nechce na stavbě pra
covat. Kdo se toho odváží, může býti
snadno šikanován a připraven tak o
ovoce práce celé sezóny. A tak staví vět
šinou jen stát, země a obce, kde to za
platí poplatník a soukromý stavebník
je bílou vránou, pokud ovšem nestaví
»na černo«. A tak nejdůležitější sektor
hospodářství, bez něhož není vyšší by
tová kultura a zdravá populace předsta
vitelná, právě tak jako blahobyt po
vážlivě vázne a všechna čísla mu daná
do vínku se jeví čím dále tím více jako
falešná zásluhou lidí, kteří roztf >tili ce
novou a mzdovou hladinu u ní>, znehod
notili vklady a v jejich troskách pohřbili
také stavební ruch, bez něhož si nelze
představit hospodářskou obnovu státu.

Výhrady k festivalu mládeže
Světový festival mládeže, sezvaný
Světovou federací demokratické mláde
že do Prahy, nezdá se nám zcela demo
kratickým, neboť bylo pozváno pouze
členstvo Federace, která při loňském
Kongresu studentstva nás přesvědčila,
že háji toliko komunistické zásady.
Právě tak letos, jako loni, si dovoluje
me klást výhrady, aby za mládež svých
národů mluvily jen některé, ponejvíce
komunistické skupiny a skupinky. Je-li
takové rozhořčení, že nemohou přijet —
podle loňských zkušeností — komunisté
z Egypta a Iránu, proč nebylo rozhoř
čení nad tím, že naše ministerstvo
vnitra považovalo účast na Kongresu
Pax Romany, která, pracuje pro skuteč
nou mezinárodní konsolidaci a světový
mír za akt téměř protistátní? Loni jsme
konstatovali, že Studentský kongres jo
v nadpoloviční většině marxistický, že
odborové otázky studentské zaměňuje
za politikum, a dnes konstatujeme, že
Rada Mezinárodního Svazu studentstva
jako jeden z výsledků loňského kon
gresu — bude zasedat v souvislosti
s Festivalem. Je logické, že podnik, kte
rý se zrodil u čínských komunistů, se
asi nezpronevěří jejich zásadám.

Co bylo na legionářském průvodu
nejkrásnější
Nejen podle mého mínění, ale i podle
jiných lidí, s kterými jsem mluvil, bylo
nejkrásnější to, že v něm byla nesena
jedna jediná státní vlajka, a to v čele
průvodu. Vrcholný symbol státu nesmi
totiž být — ani z nejlepších úmyslů —
snižován na jakýsi kapesník, kterým se
mává z průvodů divákům a jímž zase
diváci mávají na pozdrav průvodu.
Co ovšem bylo méně hezké a co —
při historickém významu plukovních
praporů a standart legií — zvláště bilo
do oči, bylo složení praporové stráže,
které se už stalo zřejmě módou, byť
pochybnou. Tradiční zbraní vojáka je
a zůstane šavle, puška a bodák. Kulo
metné pistole, t. zv. automaty, či —
ó hrůzo — samopaly (samy nepálí, je
nutno stisknout spoušť!), uplatnily se
v minulé válce jistě velmi účinně, právě
tak, jako na příklad plameňomety. Ale
právě tak, jako dosud na štěstí nikoho
nenapadlo, stavět do praporové stráže
plamenometčiky s jich nádržemi na zá
dech. nebude do ní stavět ani »samopalníky«.
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Ma-á cesta do yellké země
Tak jesú nadepsán článek Wernera
Schmida, býv. kantonálního rady v Curychu o ČSR, uveřejněný v časopise
»Freics Volk«. Autor vzpomíná nejprve
T. G. Masaryka, který srovnával Česko
slovensko se Švýcarskem. Na koncertě.
Filharmonie si všiml, že mezi návštěv
níky byly zastoupeny všechny společen
ské vrstvy. Není tiskové censury, každá
kritika je dovolena. Opatření vlády i je
jich členů, ba i presidenta, lze kritisovati s omezením, že nesmí býti útočeno
na stát. Vydávání novin je však vázáno
povolením. I vydáváni knih podléhá
schválení ministerstva informací. Pro
fesoři vysokých škol nejsou omezováni
v projevech na katedře. Rusové jsou
všemi vrstvami obyvatelstva označováni
s vděčností za osvoboditele země, ale
lidé se ohražují proti tomu, aby ČSR
byla považována za satelita Ruska. Ko
munistická strana je silná, ale v ČSR
lze pozorovat silné národní sebevědomí.
Přes politické závazky k Východu, jeví
se v ČSR silné zaměření k Západu.
Kultura českého národa je západoevrop
ská, což se nejen nepopirá, ale i zdůraz
ňuje. V druhém článku se zabývá autor
rozvojem vzděláni a politickými problé
my. Nával na vysoké školy je ohromný,
takže je nebezpečí vzdělaného proleta
riátu. Vyhnání Němců lze chápat po
poznání koncentračních táborů. Je pcchopitelno, že lid v ČSR nechce bydlit
poj touže střechou s vlastními vrahy.
Třetí článek se týká poměru mezi Če
chy a Slováky, znárodňování a dvouletky. Názory o znárodnění podniků, jež
je přechodem mezi vOlným hospodář
stvím a kolektivním, se velmi různí.
Jedni mají za to, že bude dosaženo cíle,
druzi jsou plni skepse. V posledním
článku praví autor o obyvatelstvu ČSR,
že je to životný národ, mající vůli vy
budovat svou budoucnost. Národ praco
vitý a obdařený praktickým smyslem,
ovládaný silnou touhou po vzdělání. Če
skoslovensko je krásná a zajímavá ze
mě, s pohostinným a roztomilým Údem,
končí článek.
K .H.

ČSR mezi Západem a Východem
Vynikající americký list křesťanskopokrokového zaměření „Christian Scien
ce Monitor“ uveřejnil článek svého
zvláštního zpravodaje J. C. Harsche
o vnitropolitických a zahraničně-politických problémech Československa, vy
plývajících z jeho postaveni mezi vý
chodní a západní mocenskou sférou.
Československo, píše autor, je para
doxem východní Evropy, a zasluhuje si,
aby mu byla věnována pozornost. Je to
jediný stát, sousedící s Ruskem, který
se těší nezkalené důvěře Sovětského
svazu v zahraničně-politických otáz
kách. ačkoli je ve své hospodářské, kul
turní a intelektuální orientaci veskrze
západní. Československé státnické umě
ní tu provádí jakousi provazolezeckou
akrobacii. Kdyby lano povolilo na rus
kém konci, bylo by Československo ne
sporně d.o 24 hodin pohlceno komunisty ;
podporovanými Sovětským svazem, kdy
by se naproti tomu přetrhlo ma západní
straně, bylo by veta po vysoké životní
úrovni této země, a konečný výsledek
by asi byl týž. Československo si však
zatím vede velmi obratně, až na malý
lapsus, který se přihodil na pařížské
mírové konferenci, kdy komunistický
člen československé delegace hlasitě za
tleskal protiamerické řeči sovětského
ministra. Tento skutek připravil Česko
slovensko o půjčku 90.000.000 dolarů a
lze říci, že to byl nejdražší potlesk v dě
jinách. Zdá se však, že se Českosloven
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sko i nadále udrží v rovnováze, k čemuž
mu mea jiným pomáhají jisté výhody,
jež má proti svým ostatním sousedům.
Za prvé Československo, na rozdíl od
Maďarska a Polska, nikdy nebojovalo
proti Rusku. Za druhé, na rozdíl od
Polska, Maďarska a Jugoslávie, nemá
konservativní emigranty, kteří by se po
koušeli přimět československé pravé
politické strany, aby kuly pikle proti
státnímu režimu s některými zahranič
ními činiteli. Za třetí Československo
nemá vyvlastnenou vyšší třídu boha
tých velkostatkářů a velkoprůmyslníků.
Kromě toho třeba zdůraznit, že Česko
slovensko je jediný stát ve střední
Evropě, jehož vztah k Rusku není zka
len vzpomínkami na stará příkoří a boje
a kde ruská armáda stále ještě vyvolává
v myslích obyvatel představu osvobo
ditele. Češi tudíž chovají k Rusům ne
líčené přátelství; a Rusové nemají dů
vodu, proč by o jeho upřímnosti pochy-.
bovali. Pravá zkouška vnitropolitické
konsolidace Československa ovšem te
prve nastane, sníží-li se v příštích vol
bách počet komunistických hlasů. Je
pravděpodobné, že se tak stane, a zatím
nelze říci, jaké k tomu komunisté za
ujmou stanovisko. Politická oposice ko
munistů v Československu závisí také
na tom, jak dalece si tento stát zachová
svou poměrnou vysokou životní úroveň,
která se zhruba rovná švýcarskému
standardu, přesahujíc úroveň ostatních
východoevropských zemí. To však zna
mená, že vývoz je vitální otázkou Česko
slovenska; a československý zahraniční
obchod je vázán na styky se Západem.
Přes nespornou sílit tohoto západního
pouta, praví autor, nutno míti na zře
teli. že nic na světě nemůže porušit jed
notu zahraniční politiky mezi Českoslo
venskem a Ruskem. Československo je
obklopeno sovětskou armádou a nevy
značuje se sebevražednými sklony. Jeho
záchova závisí na zahraničně-politické
koordinaci s Ruskem.
Článek byl psán před 10. červencem,
dnem, kdy čs. vláda zamítla původně
přijaté pozvání na pařížskou konferenci.

Východní Evropa socialistickýma
očima
přináší úvahu P. Serringa o vývojových
možnostech demokracie ve východní
Evropě. Výsledek pařížských jednání
Velké trojky o Marshallově nabídce pře
devším vážně ohrožuje naděje demokra
ticky cítících socialistů ve východní
Evropě, praví autor. Bude-li naděje na
spolupráci mezi Západem a Východem
nadobro zmařena, zvýší se nesporně kcmunisticko-totalitni kontrola v celé rus
ké zájmové oblasti. V opačném případě
by socialistické strany mohly značně
přispět nejen k hospodářské obnově
svých států, ale i k obrodě demokratic
kých svobod. Je jasné, že každá neshoda
mezi Východem a Západem vyvolává zvý
šení ruského tlaku na demokratické živly
v celé východní Evropě. Po prohlášení
Trumanovv doktríny a nezdaru moskev
ské konference došlo k »čistce« polských
demokraticky smýšlejících socialistů, v
Rumunsku žádají komunisté režim jed
né politické strany, v Maďarsku byli od
straněni sociální demokraté z vedoucích
míst v odborových skupinách, a chování
východoevropských delegátů na socialis
tické konferenci v Curychu svědčilo c je
jich dojemné snaze zmírnit nátlak na
domácí frontě tím, že se podřídili rus
kým přáním v mezinárodních otázkách.
To vše se děje přes upřímné snahy -olských, rumunských i maďaiských socia
listů o spolupráci s komunisty. Komu
nistům nestačí pouhé spojenectví, žádají
více. Skutečnost, že socialistické strany

s nimi nemíní splynout a že nepřipouště
jí komunistickou infiltraci do vlastních
řad, svědčí o tom, že existují základní
rozpory mezi demokratickými socialisty
a komunisty. Ačkoli socialistické strany
ve východní Evropě, vedené marxistic
kými revolučními doktrínami, věří v nut
nost násilného zničení starého státního
zřízení jako nezbytného prostředku
k pokroku, Uší se od komunistů tím, že
sj nepřejí, aby byla ustavena diktatura
jediné politické strany. Žádají si na
opak likvidace diktátorských opatření,
a věří v obnovu plných parlamentních
svobod a demokracie, jakmile bude za
bezpečena politicko-hospodářská socialistická struktura státu. Že politický pro
gram, založený na počáteční diktatuře,
vyvíjející se v demokracii, je splnitelný,
znázorňuje případ Československa. Aspoň
v této zemi se události v posledních dvou
letech rozvinuly právě tímto směrem.
Jinými slovy, socialističtí vůdcové ve
východní Evropě jsou toho názoru, že
poměry v jejich státech vyžadují, aby
sledovaU zvláštní cestu k demokracii,
nevěří však, že vynalezli mimořádný
nadřazený druh demokracie. Hesla »li
dová demokracie«, »voličské bloky« a
»lidové soudy« jsou v jejich očích toUko
přechodná opatření, nikou zlepšením zá
sad »buržoasní demokracie«. Je nespor
né, že ohovají nelíčenou vděčnost k Rus
ku za pomoc ve svém národním osvobo
zení a v sociální revoluci, kterou prošly
jejich země. Kromě toho jsou upřímně
přesvědčeni o nutnosti trvalé hospodář
ské a politické spolupráce se svým moc
ným sousedem. Jejich konečným cílem
však není »východní orientace«, vedoucí
k státnímu zřízení podle ruského vzoru.
Mají-li na mysli vůbec nějaký vzor, pak
je jim spíše labouristická Britannie. V
tom tkví zásadní rozdíl mezi východo
evropskými socialisty a komunisty. Lze
ovšem namítat, pokračuje autor, proč se
tedy tyto socialistické strany spojily
s komunisty nejen proti bývalým pra
vým stranám své vlasti, nýbrž i proti
demokratickému středu a agrárníkům,
proč brojí proti Mikolajczykově straně
v Polsku a proti malorolníkům v Ma
ďarsku. Důvodem patrně je, že socialisté
ve východní Evropě pohlížejí na spory
s oněmi stranami jako na odraz neshod
mezi Ruskem a kapitalistickým Západem,
spíše než jako na vnitropolitickou zále
žitost. Domnívají se, že jejich eventuální
podpora »západních« stran by zvýšila
nebezpečí občanské války. Věří, že za
bezpečí ve svých státech klidný vývoj
demokracie pouze tehdy, vyhnou-li se
v domácí politice všemu, »co připomíná
boj Východu proti Západu«. Poslední události však způsobily, že již není na
nich, aby rozhodovaly. Ovládnou-li me
zinárodní konflikty světovou politiku,
bude zpečetěn i jejich osud a demokra
tický socialismus bude zachován v Ev
ropě toliko v podobě podzemní oposice.
V opačném případě, to je kdyby se me
zinárodní spory urovnaly, dožilr by se
demokraticky cítící východoevropští so
cialisté splnění svých ideálů.
Zastánci myšlenky, že ve východní
Evropě nelze uskutečnit demokratické
ideály, uvádějí zpravidla tyto důvody:
tvrdí, že ve východní Evropě neexistuje
vskutku demokratický duch, že antidemokratická tradice je příliš silná, aby
se mohla demokracie uplatnit, a že silná
revoluční a protirevoluční dynamika ne
připouští demokratickou konsolidaci. Je
jasné, že se tyto námitky nevztahují
na Československo a Finsko, kde se de
mokratický duch projevuje silně a velmi
ž:vě Ale nelze jej zcela uplatnit ani na
jiné východoevropské státy. Stačí uvést
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odboj polských sociálních demokratů a
sedláků proti dvanáctileté vojenské
diktatuře a později proti německým ckupantům, oposici maďarských sociál
ních demokratů a malorolníků proti
Horthyho režimu, nebo 1 činnost rumun
ské socialistické strany, která se v po
sledních několika letech projevuje stále
intensivněji, třebaže ještě nezapustila
kořeny dosti hluboko. Ba ani na Balká
ně, kde se demokratické zásady zatím
ujímaly jen nahodile, nelze hovořit o na
prostém nedostatku demokratického cí
těni. Svědčí o tom selská hnutj proti
rozmanitým formám politické diktatury.
Je pravda, říká autor, že se' východní
Evropa vyznačovala silnou antidemokratickou reakcí. Avšak to bylo v nená
vratné feudální minulosti. Co bylo možné
v Polsku, ovládaném několika velkostat
káři a v Maďarsku, řízeném magnáty,
pozbylo platnosti v státech, obydlených
většinou malorolníky a dělníky, zaměst
nanými často v znárodněném průmyslu.
Taková sociální struktura neusnadňuje
protirevolučni a antidemokratické ten
dence. V této souvislosti nutno ještě uvést často opakovaný názor, podle ně
hož je nebezpečné zastavit revoluci dří
ve, než plně proběhla. Výsledkem tako
vé akce totiž zpravidla není demokra
tický kompromis, nýbrž silné reakční
tendence. Ačkoli v tomto tvrzení je mno
ho pravdy, nelze je . aplikovat na sou
časné poměry ve východní Evropě. S vý
jimkou Rumunska byl již revoluční hos
podářský program splněn v celé východ
ní Evropě, a tradiční vládnoucí skupi
ny byly odstraněny z vlivných míst ve
veřejné správě a armádě. Snad, usuzuje
autor, by mohlo vzniknout masové protirevoluční hnutí z národního odporu pro
ti ruské kontrole, šířícího se v někte
rých východoevropských zemích. Avšak
tomu nelze zabránit zesílením a prodlou
žením ruské kontroly ani vnucenou,
trvalou nadvládou komunistické menši
ny.
Nikdo nemůže mít námitek proti te
rnu, aby ve východoevropských státech
bylo demokratické zřízení zaváděno to
liko pozvolna, nikdo si nepřeje, aby by
ly opět připouštěny k moci reakční pra
vé strany, a rehabilitováni bývalí za
stánci nacismu. Jde jen o to, aby vý
voj východní Evropy směřoval k demo
kratickým svobodám na socialistickém
základě a nikoli k odstranění koaličních
režimů ve prospěch jediné vládnoucí
politické strany. Takový pokus o totali
tu by jedině mohl dát podnět k protirevolučním tendencím a skutkům.

Co dodala UNRRA Ukrajině
Organisace UNRRA skončila třicá
tým červnem t. r. pomocnou činnost
v sovětské Ukrajině. Za dobu svého pů
sobení dodala tam přes 400.000 tun růz
ného zboží v ceně 170 milionů dolarů,
mezi jiným 1500 traktorů, 15 úplných
továrních zařízeni, potraviny, léčiva, su
roviny, předměty denní potřeby atd.
Ukrajinský vládní zástupce Chomjak
ocenil v »Izvěstijích« tuto pomoc, jako
vydatný přínos k obnovení hospodářské
ho života země, připomněl však součas
ně, že Ukrajině nebude bez americké
pomoci snadné, čeliti bídě a nouzi, které
jsou následkem německého pustošeni a
přírodní katastrofy minulého roku. Rov
něž šéf delegace UNRRA pro Ukrajinu,
White, který sám projel 20 z 25 ukra
jinských oblasti, prohlásil, že přes to,
že lze letos v zemi očekávati příznivější
výsledek žní, je americká pomoc jen
kapkou vody na žhavý kámen.

430

Polsko jedná o konkordát
Polská vláda uzavře patrně v nejbližších měsících konkordát s Vatikánem.
Je zajímavé, že největší úsilí v tom smě
ru projevují právě polští komunisté. So
cialisté v polské vládě považují komu
nistický názor, že obnovení dobrých
vztahů k církvi zlepšilo by poměr ko
munistů k převážně katolickému náro
du, za nesprávný. Lze však sotva pochy
bovat! o tom, že jakési příměří s nej
větší duchovni mocností a velkým od
půrcem komunismu mohlo by příznivě
ovlivnit nadcházející velmi důležitou fá
zi polského vnitropolitického vývoje.
Hlavním požadavkem polské vlády je,
aby se cirkev zdržovala politiky. Církev
naproti tomu může konkordátem více
získat, než ztratit. Ztratila-li by část
svých posic, způsobilo by jí to vážné
obtíže.
Jednání o· konkordát vedou se v Ří
mě. Zvláštní vyslanec presidenta Bieruta, Xavier Pruszyňski, cestuje neustále
mezi Varšavou a Vatikánem. Skeptikové
tvrdí, že tato jednání budou tak dlouho
bezvýsledná, dokud bude polským pri
masem kardinál Hlond, který je prý
rozhořčeným odpůrcem dnešního pol
ského režimu. Populárním mužem pol
ské hierarchie je krakovský kardinál
kníže Sapieha, dobrý diplomat a muž
velkých zkušenosti, který považuje za
nutné dospěti s vládou k dorozumění.
Před nedávném byl kardinál Sapieha
návštěvou v Římě.
Malá episodka prozrazuje, jak velice
se komunisté snaží církev získat. Par
lament projednával znění nové formule
úřední přísahy. Oposični selská strana
Mikolajczykova navrhovala, aby k vlá
dou navrhované formuli byla připojena
slova: »Tak mi dopomáhej Bůh«. Všichni
komunisté jako jediný muž hlasovali
s jinak nenáviděnými odpůrci pro tuto
náboženskou . formuli. Socialisté, kteří
jsou pořád ještě »protiklerikální«, hla
sovali proti.

Admirál d’Argenlieu do kláštera
Před několika dny bylo oznámeno, že
16. července se vrátí admirál Thierry
d’Argenlieu do svého kláštera v Avonu
u Fontainebleau. Admirál se narodil r.
1889 ze staré bretónske rodiny a se
svým bratrem vstoupil později do ná
mořní školy. Jako vojenský důstojník
bojoval v Maroku a ve S ředomoří za
prvé světové války, po níž se rozhodl
vstoupit do kláštera. Roku 1920 vstoupil
ke karmelitánům a vynikal tolik, že po
12 letech byl zvolen provinciálem. Když
vypukla druhá světová válka, byl po
volán jako kapitán na loď, byl zajat,
poslán do koncentračního tábora, odkud
uprchl, a 1. června 1940 se ocitl v. Lon
dýně, kde byl jmenován vrchním veli
telem svobodného francouzského námoř
nictva. U Dakaru byl těžce zraněn, když
jako parlamentár jel vyjednávat s ge
nerálním guvernérem, a když se uzdra
vil, začal budovat francouzské obchodní
loďstvo, vytvořil spojenecké základny
v Tichomoří a vyjednával v Americe za
generála de Gaulla. 15. srpna 1944 se
vrátil do svého kláštera, ale se svole
ním představených odešel, když de Gaulle a pak následující vláda ho žádala, aby
odejel do Indočíny a vyjednával se
vzbouřenci. Splnil toto své poslání a
vrací se opět do kláštera, zahrnut nejvyššími poctami.
IP

Diplomatické styky mezi
Vatikánem a Egyptem
»ĽOsservatore Romano«· přinesl zprá
vu, že ministerský předseda egyptský a
zahraniční ministr poslali papežskému

státnímu sekretariátu oficiální notu, vy
jadřující přání královské káhirské vlá
dy navázat s Vatikánem diplomatické
styky a vyslat do vatikánského města
zplnomocněného ministra. Papežský stát
ní sekretariát po obdržení této noty ozná
mil ministerskému předsedovi Nokraši
Pašovi, že Vatikán je šťasten, že může
navázat s Egyptem normální diplomatic
ké styky a vyměnit oficiální zástupce.

Spojenecké neshody o Japonsko
Nedávno vyslovilo britské ministerstvo
zahraničí nesouhlas s politikou Spojených
států v Japonsku. Tím se otevřeně pro
jevila vzrůstající neshoda mezi Anglií a
Spojenými státy v okupační' metliodě a
v plánech na mírové smlouvy.
Jasné nyní je, že společná fronta Bri
tů a Američanů proti Sovětům při bez
výsledných předběžných německých mí
rových rozhovorech se nebude opakovat
při japonském mírovém jednání.
Body, v nichž se ostře liší mínění brit
ské od amerického, jsou reparace, pro
dej australské vlny do Japonska, nutnost
nebo žádoucnost japonských velrybářských výprav do Antarktidy, japonské
exploitace Anguarského ostrova, sever
ně od Darwinu, rozsah a upřímnost ja
ponského obratu k demokracii, a stupeň
přísnosti spojenecké kontroly Japonska
po mírové smlouvě. Postoj Spojených
států k těmto otázkám je možno prostě
označit za mírný a optimistický, a po
stoj Britannie za přísný a podezřívavý.
Spojené státy nežádají reparace, pobí
zejí Austrálii, aby pomohla nepracují
cím japonským přádelnám, souhlasí
s vel rybářskými piány a s plány na těž
bu fosfátů, vítají japonskou demokratic
kou revoluci, kterou považují za skoro
úplnou, a staví se za mírný pookupační
dohled.
V protikladu k tomu, britský postoj
žádá velké reparace, vysoké ceny za
australský export viny, je silně proti
velrybářským a fosfátovým projektům,
pochybuje a nedůvěřuje účinnosti »demokratisace«, a trvá na přísném hospo
dářském a průmyslovém dozoru po oku
paci.
Donedávna přijímali Američané v Ja
ponsku tento pevný a podezřívavý po
stoj Anglie za především a hlavně in
spirovaný z Austrálie.
Považovali Australce za hlučné spo
jence, hlasitě se dožadující všeho, aby
dostali aspoň něco. Ale Britové, soudili
Američané, nesouhlasí se svým domi
niem a včas je zarazí. Britské min sterstvo zahraničí opravilo drsné tento ná
zor. Jasně ukázalo, že celá Velká Bri
tannie, nejen Austrálie, souhlasí s tím
to ostrým, neamerickým stanoviskem.
Australské hledisko bude nesmírně
posíleno britským souhlasem, který asi
také podmíní mezi obchodními a diplo
matickými činiteli v Tokiu mínění, že
australská zdrženlivost v obchodních
záležitostech je připravená a vypočítaná,
spíše než náhodná a krátkozraká.
Ať již jsou úvahy v tomto směru ja
kékoliv, zdá se pravděpodobným, že ja
ponské mírové jednání bude živější a
ostřejší, než mírová jednání německá,
místo naopak, jak bylo očekáváno.
Dohadování o podmínkách a návrzích
bude rozděleno mezi tři mocnosti — so
větskou, britskou a americkou — při
čemž Číňané se asi připojí k britské a
australské přísnosti, i když ne ze stej
ných příčin.
»Manch. Guardian — Obzory«.
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Lidé, bděte!
Jsou lidé, jejichž rty podržují spokojený úsměv:
kdo by se, prosím vás, staral o politiku? Životní filo
sofií těchto lidí je mávnutí ruky — mlha za mnou,
mlha přede mnou, mně se to netýká ... Jako by vů
bec žil na této strachem štvané zemi jediný člověk,
kterého by se »to« netýkalo, jako by vůbec pro ně
koho z nás existovalo alibi! Odkud se zrodila tato
lhostejnost k světovým událostem, odkud ten isolacionismus malých lidiček, kteří nechtějí vidět a znát
nic jiného, než radost z měsíční či týdenní mzdy, z po
kojného večera nad dominem, z vítězství footballového miláčka a z dobré svíčkové? Což snad bylo ře
čeno: Blahoslavení spící, neboť oni smrtí ze spánku
probuzeni nebudou? Naopak — ústy básníkovými byl
vysloven nejsrozumitelnější a nejnaléhavější příkaz
pro nás nás všechny: Lidé, bděte! Ale lidstvu se
zalíbilo spát — a tu je třeba hledat příčinu, pro niž
bylo tolika lidmi zvoleno opium duševní. isolace a
mravní malosti; je nutno hledat tím úporněji, čím
větší je nebezpečí, že spavá nemoc ochrne všecko
naše svědomí a vědomí.
Bdít znamená vidět; vidět znamená vnímat a chá
pat — a chápat znamená vědět. Předmětem vědění
může být jen dvojí: dobré či zlé. Vědět dobré či zlé
znamená nutně umět rozlišovat, rozhodovat se mezi
tím nebo oním. A rozhodovat se znamená nést od
povědnost za toto rozhodnutí. Bdít, vidět a vědět
není tedy ničím jiným, než uvědomění si vlastní osob
ní odpovědnosti za to, co konám a za to, co konají jiní
z mé vůle, nebo za to, jak se zachovám já, konají-li
jiní něco bez mé vůle, nebo dokonce proti ní. Ve všech
těchto případech musím se rozhodovat mezi dobrým
nebo zlým a za své rozhodnutí nesu plnou odpověd
nost — před Zákonem — ať už .jej někteří z nás zvou
Bohem, Alláhem, Prozřetelností nebo Pravdou nebo
i Dějinami. Chci tvrdit, že nemocí lidstva, vedoucí je
ke zlu a záhubě, je epidemie neodpovědnosti, lépe —
strach z odpovědnosti. Zde je kořen snahy
po isolaci mnohých z nás, zde je jádro našeho alibismu: strach před odpovědností za to, co se děje a co
se ještě může stát. Ale nechť se nikdo z těchto spáčů
nemýlí: této odpovědnosti nikdo neunikne, pštrosí
politikou se jí nikdo nezbaví, nezájem o události ni
koho neosvobodí z viny na konfliktech, nikdo z nás
nemá alibi — všichni jsme účastni dějin a všichni
máme možnost, právo a povinnost brániti
z 1 u, neboť tím bráníme i zlu nesvědomitosti a lho
stejnosti v nás samých. Nechť se nikdo z těchto spá
čů nemýlí: svět nebude klidný v míru tak dlouho,
dokud nepovstane živá internacionála všech lidí míru
a pokoje.
Lidé, bděte! zvolal básník v předtuše smrti, když
spatřil jasně mnohé, co dosud bylo utajeno. Jakým
směšným počínáním je sobecké kutálení kuličky
vlastního živobytíčka, s očima zavřenýma a odporu
jícíma vidět kolem sebe a pohlédnout skutečnostem
v tvář! Proč ten strach z poznání skutečnosti? Nebo
si snad tito lidští hrobaříci myslí, že proto, že se po
staví zády k nebezpečí, ze všeho dobře vyváznou?
Bděte, lidé, a poznejte nebezpečí, postavte se mu
v cestu, pozvedněte svůj hlas, zbavte se spoluviny,
jež by vás obtížila, zalekli-li byste se odpovědnosti
z toho, co musíte učinit, chcete-li žít v míru a být
spaseni!
Mnoho lidí kolem nás se bojí nést odpovědnost,
která pramení z vědomosti o faktech a jejich příči
nách. A přece — tato vědomost je největší zbraní
člověka a kdo se jí brání, uřezává vědomě větev, na
níž sedí. Ten, kdo je na rozpacích, kdo se bojí odpo-
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vědnosti za vlastní svobodné rozhodnutí a kdo nechce
vidět — bude postižen těmi, kdož rozhodli o něm, za
něho a bez něho. Je třeba získat imunitu proti frázím
demagogie. Tuto skutečnost musí každý znát, musí
znát svou vlastní sílu a musí umět se dívat na fakta.
Mocní tohoto světa od nepaměti vynakládali vždycky
veliké úsilí k tomu, udržovat své poddané v nevědo
mosti o pravém stavu věcí tím, že své snahy a zá
kroky ověnčovali velikými hesly. Dějiny lidstva často
byly ve znamení bojů o chiméry, vydávající se za
úctyhodné ideály — ale jejich dutost brzy se objeví,
snažíme-li se nalézt jejich uskutečněné výsledky.
Kdyby všechny výboje vládců měly opravdu ty pří
činy a cíle, jež byly vyhlašovány, kdyby ty tisíce ví
tězství »svobody« a »pravdy« byly vítězstvími sku
tečných ideálů — kde bychom už dnes byli a kde
v nedohlednu by byl lidský strach z nesvobody, lži a
utrpení? Nebojme se konfrontovat hesla mnohých
standart s fakty — mohou obstát? Neskrývala se
mnohdy pod všemi těmi tirádami ústřední, byť taje
ná myšlenka — touha po nabytí, upevnění a rozšíření
vlastní hmotné moci vládců? Což už byla umlčena
všechna lidská paměť, která vždy a po každém »ví
tězství« nutně musela zaznamenat zklamání nad tím,
co zbylo ze slibů? Proč se lidé bojí označit licoměrnost vládců, kteří nalákají davy velkými slovy, pra
vým jménem, když sliby nejsou dodrženy? Kdy se už
konečně dostane této nepoctivosti výsměchu? Je jen
jedna jediná myšlenka na světě, která má cenu lid
ských životů — a tou je m í r. Ovšem život v míru
— neboť hřbitovní mír není a nemůže být cílem.
Miliony Němců bojovaly za čest a slávu svého
vůdce-maniaka, svedeni demagogií, která jim vemlu
vila, že bojují za velikost svého národa. A čím většf
byla nevědomost německého lidského materiálu, tím
fanatičtější byla víra v tento nesmysl a ve vlastní
oprávnění na miniaturní vůdcovství, jež se projevilo
bestialitou. Proti tomuto zjevu, proti nevědomosti
lidu, který se stal nebo má stát nástrojem agrese
— proti tomu zvedám svůj hlas! Ten, kdo je napaden,
ten bojuje o mír, ten musí jít. A není to slabý, kdo
napadá a útočí — slabý je vždy obětí: proto nejsou
tato slova slabým určena.
Varujeme-li dnes, kdy se vznáší stín nebezpečí roz
polceného světa, před počínáním lidí, kteří se k této
skutečnosti staví zády, činíme tak proto, že bychom
byli obětí všichni. Voláme-li do svědomí lidí, aby
bděli a uvědomili si tudíž svou odpovědnost za to, co
se děje a co by se mohlo stát, činíme tak proto, že
mocní tohoto světa chystají se už propagandisticky
formovat myšlení svých zástupců. Ozývají se stará
známá hesla, která mají zakrýt vlastní podstatu nevznešeného boje o světovou nadvládu. Voláme-li lidi
k bdělosti, činíme tak proto, že by mohlo hrozit ne
bezpečí, že všichni spící svou apatií by nesli velkou
vinu. My všichni, Josef Novák jako Fritz Bauer, John
Smith jako Francois Dupont, Petr Ivanovic jako An
tonio Barbieri, Gunnar Andersson jako Mihail Popescu — my všichni, obyčejní lidé, milující své ženy a
svou práci, neseme odpovědnost za světový mír:
v našich rukách je náš vlastní osud, nesmíme nečinně
přihlíželi k tomu, co se děje, nesmíme nadále mlčet
a souhlasit se vším všudy. Nikdo z nás neunikne od
povědnosti a čím více bude těch, kdož se jí nebojí,
tím menší bude nebezpečí trestu za lehkomyslnost a
alibismus ostatních. Hledejte na světě člověka, který
by si přál válku — nenajdete ho — a přece je svět
nabit jejími hrozbami. Ptáme se, kdo tuto atmosféru
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vyvolává? Kdo pohazuje počty výzbroje, letadel,
atomických a ještě strašlivějších zbraní, aby zalekl
partnera? Je to snad malý zemědělec, chudý kame
lot, prostý domkář, přístavní dělník nebo snad skrom
ný úředníček, vlasatý student, řezbář nebo rybář,
třebas jsou jejich národnosti nejrůznější? Nikdo
z nich nechce nic jiného, než mír, pokoj a klidný život.
Říci: Ne! ovšem nestačí — v tom by byl náš úkol
příliš snadný. Je třeba také říci: Ano! k tomu, co je
nutno dělat a co si našeho souhlasu zaslouží. Tímto
kladným přínosem budiž snaha, po dorozumění, po
spolupráci, po důvěře, po vzájemné úctě Člověka
k člověku a k jeho smýšlení i zájmům. Svět je dnes

A přece překonaná doktrína!
Studium marxismu, jeho filosofie a sociologie, státovédy i ekonomiky, vyžaduje si tolik píle a trpělivosti,
že se nedivíme jeho adeptům, když nevrle odbývají
každou kritiku, byť by i její průkaznost byla očividná.
Přitom však marxisté nepřestávají ujišťovati, že jejich
nauka je všechno možné, jenom ne dogma, že je pou
hým »návodem k chování« a že jsou daleci toho, aby
jednotlivé these Marxova učení povýšili na články víry.
Takovéto psaní je ovšem v duchu »dialektické« methody, která neuznává neměnnost a absolutní platnost
idejí a pro niž skutečnost existuje jen svou změnou.
Avšak to všechno je pouze mlha, kterou marxisté vy
pouštějí, by v přívalu verbalismu utopili možné pochyb
nosti ve vlastních řadách. Není ve skutečnosti druhé
doktríny, jež by stejně slepě a fanaticky lpěla na kaž
dém písmenku, jako marxismus. A jedním z výrazů
této fanatičnosti je také křečovité lpění na Marxově
učení o vykořisťování, na t. zv. nauce o nadhodnotě.
Tuto nauku formuloval Karl Marx přesně před
100 lety ve své proslulé bruselské přednášce o námezd
ní práci a kapitálu. Po dvaceti letech rozvedl Marx své
učení o vykořisťování ve svém Kapitálu, jehož první
svazek vyšel ještě za života autorova. A kdyby Marx
dnes vstal z mrtvých a seznámil by se s novými, mo
derními skutečnostmi, nepochybujeme o tom, že by
svou nauku o nadhodnotě odvolal a vymyslil by snad
něco jiného. Neboť zakladatel nejfanatičtější nauky
posledních dob byl sice vášnivý revolucionář, nebyl
však fanatik. Dokazuje to jeho houževnatý boj proti
anarchistům v první dělnické Internacionále. Za to je
ho dnešní epigoni vyrovnají se velikosti svého učitele
leda svou mělkostí a bezmyšlenkovitostí, s níž lpí na naprosto neudržitelných thesích, již sto let starých a
nehodících se do naší doby. Je příznačné pro myšlen
kovou úroveň našich marxistů, že kritiku zastaralých
nauk Marxových ihned pohotově denuncovali jakožto
pokus o sabotáž dvouletého plánu a o zneklidnění děl
nictva (stálo to tak doopravdy v komunistické »Tvor
bě«!). »Dialektická« výchova zřejmě tedy nevadí pá
nům soudruhům, aby usilovali o »klid« v myslích a
srdcích. Nepochybujeme ovšem o tom, že kdyby se
marxistickým soudruhům podařilo ovládnouti vše
chny zdroje politické moci v našem státě, brzy by
u nás zavládl onen marxistický »klid« v myslích, kte
rý se klidu na hřbitově podobá jako vejce vejci. Dosud
tomu však není, a proto nám pánové z »Tvorby«
laskavě dovolí, abychom omyl pojmenovali omylem a
blud bludem. Ve svém slepém zaujetí pro zastaralou
a životem překonanou doktrínu tvrdí marxisté docela
vážně, že pouze socialisace všech výrobních prostřed
ků ukončí období kapitalistického vykořisťování. Toto
přesvědčení je hlavní pružinou praktické politiky
stoupenců Marxových a vysvětluje též jejich snahy po
dalším zestátnění průmysl, výrobv a zkolektívisování
našeho zemědělství. Není však naším nynějším úko-
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už příliš malý, než abychom si mohli dovolit luxus
vzájemného ignorování a záští — musíme se pozná
vat," abychom se mohli mít rádi. Podezříváním nikam
nedojdeme — a nedůvěra na jedné vyvolá nutně i
nedůvěru na druhé straně. Malé národy se nemusí
tolik učit důvěřivosti a otevřenosti, jako národy vel
ké — neboť nedůvěra je vždy vlastností těch, kdož'
mají mnoho, a vyvěrá výlučně ze strachu o toto mno
ho. Nechť se velcí přesvědčí, že k štěstí není zapo
třebí pouhé moci; chudý je jen ten, kdo chce více, než
má; nechť se každý přesvědčí, že vskutku silným je
jen ten, jehož síla převyšuje jeho potřeby, a že je sla
bým ten, od něhož pochází zloba a nenávist!
S. Ghelfand
lem, poukazovati na všechny zhoubné následky tako
véto politiky. Chceme se tu vyrovnati s některými ná
mitkami, jež vznesli marxisté v neplodné snaze, zachrániti Marxovo učení o vykořisťování a tím vlastně
i jeho raison d‘étre. Neboť, když si to řekneme upřím
ně, Marxova nauka o nadhodnotě je jádrem celého ko
munistického hnutí: nemá-li totiž Marx pravdu a může-li existovati soukromé podnikání a námezdní po
měr bez jakéhokoli vykořisťování, pak nemá revoluční
a třídní marxismus nijakého důvodu a oprávnění.
Především chce obhájce zastaralé Marxovy doktrí
ny (Tvorba č. 26)-jaksi dáti najevo, že již Marx se pře
dem vyrovnal s námitkou vzniku nadhodnoty v zmechanisovaném výrobním pochodu. Doporučuje nám,
abychom si přečetli ty a ty stránky z III. svazku Mar
xova »Kapitálu«. Předpokládá zřejmě, že nám tyto
světoznámé výroky jsou ještě neznámy (ó, svátá pros
toto!). Nezbývá proto, než abychom doporučili mar
xistickému autoru, aby si ještě jednou přečetl dotyč
ná místa. Shledá pak s podivem, že Marx n i k d y, ano,
nikdy nepřipouštěl možnost úplně zautomatisované
výroby, bez jakékoliv účasti lidské námezdní práce.
Marx dokonce mluvil s ironií o »klice, kterou Jeho Ve
ličenstvo britský král točí a tak uvádí v pohyb vše
chny stroje v celém impériu«. Nemohl se proto Marx
předem vyrovnati s námitkou zrnechanisované výroby.
Smysl doporučovaných stránek z třetího svazku
»Kapitálu« je následovný: kapitalistická třída vyko
řisťuje třídu dělnickou jako celek. Uvnitř kapitalis
tické třídy dochází pak k ostrému konkurenčnímu
boji o podíl nadhodnoty. Konkurence zapříčiňuje též
vyrovnání ziskové míry u různých podniků s různou
organickou skladbou kapitálu. (Organickou skladbou
kapitálu nazývá Marx poměr kapitálu, uloženého ve
výrobních prostředcích, ke kapitálu, uloženému ve
mzdách). Toto sto let staré učení aplikuje marxistic
ký autor beze všeho na dnešní poměry a tvrdí: V zmechanisované výrobě se vlastně žádný zisk netvoří,
nýbrž majitelé automatických závodů zúčastňují se
svými výrobky podílu na realisaci masy nadhodnoty,
jež byla vyrobena v ostatních podnicích s běžnou vý
robou. kde dělníci jsou vykořisťováni.
Neudržitelnost této obhajoby ozřejmíme názoro
vým příkladem. Dejme tomu, že v »ideálním« socia
listickém státě existuje vedle obrovských zestátněných
závodu drobné řemeslné dílny, jež dodávají třeba sou
částky pro socialisovaný průmysl. Majitelé těchto ře
meslných dílen pracují sami, bez pomocníků a dělní
ku, nikoho tedy »nevykořisťují«. A teď dejme tomu,
že tento řemeslník zavedl ve své dílně automatickou
výrobu. Jelikož i v soc. státě platí zákon hodnoty,
musí i náš řemeslník prodávati své výrobky nad
výrobní náklady, tedy za výrobní náklady, plus jakýsi
p írůstek hodnoty, čili zisk. Odkud se vzal tento zisk?
Kdyby autor z »Tvorby« nebyl marxista, mohl by
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ovšem odpověděti — no, lacině vyrobil a draze prodal. ručujeme každému marxistovi Marxovu knihu »RevoAvšak marxista přece nesmí takhle vysvětlovat! vznik lution und Kontrarevolution in Deutschland« (IV. v.
zisku a vůbec hodnoty. Podle Marxe tkví hodnota z r. 1920, kapitoly 8., 9. a 14.). Každý český čtenář by
zboží již v něm, ještě předtím, než se zboží objevilo na měl tuto knihu přečisti, pak snad již nebude sporu
trhu. V tom přece je celá podstata sporu mezi libera- o tom, zdali imperialistické výboje jsou možné i v so
listickou ekonomikou a Marxem. Liberálové, jimž cialismu.
ovšem ponejvíce záleželo na obraně nemravného kapi
A nakonec! Autor z »Tvorby« se velmi podivuje na
talistického řádu a ne na pravdě v oboru politické eko šemu
tvrzení, že v socialistickém státě vykořisťuje
nomie, tvrdili, že se hodnota (cena) zboží vytváří te
státní
aparát ostatní občany. A že přece je socialistický
prve na trhu, pomocí nabídky a poptávky, kdežto Marx
zdůrazňoval objektivnost hodnoty. Zboží má svou při stát rodinou, kde každý »ukládá část svého příjmu do
rozenou hodnotu, učil Marx a před ním i ekonomičtí společné pokladny, z které se hradí společná vydání...
klasikové, kterou tvoří práce, vynaložená na výrobu. Lze tu mluviti o vykořisťování členů rodiny rodinou?«
Je zajímavé, že křesťanská nauka mluví o »spravedli Není-li to krásné, milý čtenáři? Proč jen ti zlí lidovci
vé ceně« a o »spravedlivé mzdě«, tedy mravně odmítá obhajují takový hospodářský řád, kde vedle zestátně
cenotvorný aparát nabídky a poptávky a spíše objek- ných podniků může existovati též soukromé podni
tivisuje pojem hodnoty. Podle Marxe má výrobek, jejž kání?
zhotovil automatický stroj patřící řemeslníkovi v ideál
Jenomže velevážený autor z »Tvorby« zcela za
ním socialistickém státě, svou objektivní hodnotu. Jde pomněl na to, že Marx, Engels, Lenin a jiní marxisté
nyní o to, zjistiti, zdali tato objektivní hodnota převy učili, že tento rajský stav lidstva přijde za mnoho set
šuje původní hodnotu reprodukovaného kapitálu, čili (nebo i tisíc) let po nastolení socialismu. A že po ce
zda konečná cena tohoto výrobku zahrnuje v sobě ta lou tu dobu musí v socialismu platili stejně zákon hod
ké i zisk majitele, zisk, bez něhož přece nemůže exis noty jako i v zemi nesocialistické. To znamená, že ně
tovat! ani v socialistickém státě samostatný řemesl kdo bude míti na příklad 50.000 Kčs měsíčně, jiný zase
ník ?
se bude musiti spokojiti s třinácti stovkami. A že hod
Karl Marx tvrdil, že stroje zisk netvoří. Tvrdil, že nocení práce a služeb jednotlivce bude v socialistickém
stroj jenom předává svou hodnotu Výrobkům, opotře státě zcela záviseti na libovůli státních úředníků. A že
buje se, ale netvoří nových hodnot (směnných). V čem v socialistickém státě nemohou se pracující bránili
spočívá základní omyl Marxův? V tom, že ve stroji stávkami, neboť stávka v socialismu je takměř hrdel
spatřoval pouze »nahromaděnou mrtvou předchozí ním zločinem. Kde je pak záruka, že se v socialismu
práci«. Není to pravda. Stroj není jen nahromaděná vždy použije spravedlivého klíče pro distribuci důcho
minulá práce, stroj je také vtělená myšlenka, pře
dů? Kde je záruka, že nebudou celé kategorie občanů
devším vtělená myšlenka. A v tom právě tkví schop
socialistického
státu zkráceny o mzdy ve prospěch ji
nost obráběcí části stroje tvořili nové hodnoty.
ných kategorií, jejichž pracovní výkony budou v da
Myslíme, že věc je nyní naprosto jasná. Avšak autor ném okamžiku více hodnoceny? Socialisté mohou
z »Tvorby« napadá též naši thesi o tom, že hospodář
ské krise, imperialistické výboje a války jsou možné ovšem namítati, že nespravedlnosti existují i v kapita
také v socialistické soustavě. Dovolává se i poměrů lismu. Zajisté. Avšak, my lidovci, bojujeme jak proti
v Sovětském svazu, kde »nebylo dosud ani nejmenších nespravedlnosti kapitalistické, tak i socialistické. Mupříznaků krise.« Ovšem že nebylo. A také dlouho, vel síme-li uváděti drastické příklady, třeba u nás, vyko
mi dlouho nebude. Proč? Protože je SSSR státem so řisťování pracujících a protěžování jedné vrstvy na
cialistickým ? Nikoliv. Hospodářská krise v Sovětském úkor jiné ?
Vykořisťování pracujících socialistickým státem se
svazu není a ještě dlouho nebude, jelikož SSSR je dnes
ve šťastngm stadiu kolonisačním. To je pravá příčina, může díti různou formou. Zbytečná ministerstva a
proč v SSSR není krise. Avšak představme si, že se úřady na příklad znamenají zatížení pracujících po
celá Evropa a i zaoceánské státy přeměnily v státy platníků, zkrácení jejich skutečných důchodů, zdánli
socialistické, t. j., že v nich veškerou výrobu a národ vou a tedy zbytečnou práci zbytečných úředníků, vět
ní práci monopolně řídí státní úředníci pod vedením ší pracovní zatížení skutečně pracujících a mnohé jiné
jedné politické strany. Je jasné, že takové socialistické nespravedlnosti. V socialistickém státě ovšem je ne
Československo si musí směnou opatřovati různé ne možné zadržeti rozbujení státního aparátu, neboť se
zbytné suroviny a musí pak hotové výrobky prodávati v socialismu nutí státní úředníci monopolně starat
jiným socialistickým státům. Musí tedy v socialistic o výrobu, výživu, povolání všech občanů, pracovní
ké cizině kupovat a prodávat, protože zákon hodnoty normy, hodnocení výkonů, o kulturu, umění, vědu,
platí též v socialismu. Může se pak docela snadno při sport, tělovýchovu, zkrátka o všechno. Úředníci ovšem
hodili, že socialistické Německo bude potřebovati ty
též suroviny a prodávati totéž zboží jako i socialistické pracují do úpadu, úřadují i přes čas, fascikly tloust
Československo. Je tedy dána možnost konkurenčních nou a hory papíru rostou. A když budou třeba obhos
podařovány mouchy a bude pro ně zřízeno ministerstvo
bojů i mezi státy, v nichž se o tělo a duši občanů sta
i
s podřízenými úřady, budou pak za několik týdnů
rají státní úředníci. A kde je možnost konkurence,
tam je také možnost imperialistických výbojů, tedy klapati psací stroje, fascikly porostou a úředníci se
i možnost ozbrojených konfliktů není nikterak vylou budou prohýbati pod přemírou práce. Avšak každý ro
čena. A že by samotná socialistická struktura světa zumný člověk řekne, že tato celá nesmírná práce je
působila na mentalitu lidstva jaksi umravňujícím způ pustý švindl a je vykořisťováním skutečně pracujících.
sobem? Pochybujeme, a to právem. Nebylo-li Česko A když autor z »Tvorby« uzavírá svou stať smělým
slovensko ohroženo vpádem komunistických hord Bély tvrzením, že v praxi naší dvouletky jeví se stále více
Khuna? Nehrozí-li nám se strany socialistického Ně »škodlivost a zbytečnost kapitalistického podnikání«
(t. j. podnikání soukromého), dodáme jen, že právě
mecka stejné nebo i větší nebezpečí nežli z Německa
nacionálně socialistického? Nebyl-li sám zakladatel praxe naší dvouletky prokázala nezvratně, že promar
»vědeckého« socialismu, Karl Marx, přes všechen nění samé podstaty podniků (což je pouze jiným vý
svůj socialismus a dialektickou methodu vášnivým vel- razem pro vykořisťování aktivně pracujících občanů)
kogermánským šovinistou, zejména v české otázce? je specifickým jevem, jehož je naše soukromé podni
Když už doporučovat! nějaké poučné čtení, tedy dopo kání dosud ušetřeno.
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Spravedlnost sedlákům
V Tvorbě z 2. srpna 1945 píše sekční šéf inž. Ko
ťátko v článku »Vláda Národní fronty dělá pořádek
na české půdě« toto:
»Chceme se dnes zabývati jedním z dílčích, avšak
nemálo důležitých problémů nové pozemkové refor
my, otázkou, jež je předmětem četných diskusí,
zvláště v kruzích t. zv. zemědělských odborníků. Proč
prý rozbíjíme velké půdní celky, jež je možno s hle
diska moderní zemědělské techniky intensivně a ra
cionálně obhospodařovat!, proč je rozdělujeme na de
sítky tisíc namnoze nesoběstačných hospodářství, na
místo abychom je zestátnili, nebo združstevnili (zkolektivisovali) ? Projí prý tato nová etapa první po
zemkové reformy staví právo zemědělských dělníků
a drobných zemědělců na příděl do soukromého vlast
nictví před nároky státu, zemí, okresů, obcí i druž
stev a před požadavky zemědělské "techniky (vý
zkumných ústavů a pod.) ... Proto nová pozemková
reforma v českých i poněmčených územích zeměděl
skou půdu nezestátňuje a jen výjimečně združstev
ňuje, protože ji rozděluje do soukromého vlastnictví
zemědělských dělníků, deputátníků a drobných země
dělců. Potřebujeme v českých krajích vesnici, jež se
přesvědčila, že vláda Národní fronty plní svůj slib,
rozumí potřebám lidu, vyhovuje jeho volání. To je
jediné správné řešení současné první etapy vývoje
změn v pozemkové držbě, to je základ a předpoklad
dalšího pochodu vpřed.
Snad přechodným zatlačením do pozadí momentů
hospodářsko-technických vzniknou hospodářské kří
se a škody, snad úbytky, vyjádřené v penězích, pů
jdou do stamilionů. Máme na mysli zvláště krisi na
trhu pracovních sil, odssátých z českých krajů do po
hraničí; v českých krajích je jich málo už dnes a
v pohraničí je jich málo a možná, že se nebudou do
stávat. Něco přechodně doplatíme, avšak zabezpečí
me státní hranice.
V Sovětském svazu bolševici po Říjnové revoluci
půdu nekolektisovali, nýbrž rozdělili na 25 milionů
drobných usedlostí. Proto vesnice držela sovětskou
vládu a dobytou půdu proti kontrarevoluci a interventům — zatím co v opačném případě by možná
smetla s cizí pomocí dělnické tvrze a moc sovětů. A
přece právě přes toto rozdělení půdy dostala se so
větská moc v kratičké periodě dialektického vývoje
ke zpolečenstevnění půdy, k vítězství kolchozního
systému! Bez rozdělení půdy v říjnu 1917 nebylo by
kolektivisace v roce 1929, protože by snad nebylo
moci sovětů vůbec. Také my, a to již v tomto prvním
období nové pozemkové reformy všemožně podporu
jeme vznik zemědělských výrobních družstev všude
tam, kde oprávněné nároky na příděl do soukromého
vlastnictví nejsou tím dotčeny a že dobrovolně do
chází ke vzniku družstva, složeného z oprávněných
uchazečů zemědělského povolání. V blízké budouc
nosti nezůstaneme jistě při pouhé propagaci druž
stevní půdy a poskytneme účinnou hmotnou pomoc
zemědělským dělníkům i rolníkům, kteří se rozhod
nou hospodařit! společně na své půdě, dáme jim trak
tory i stroje všeho druhu, hnojiva, vzorné osivo i do
bytek, levný a dlouhodobý úvěr k výstavbě budov i
všestrannému zlepšení hospodářství, zkušené agrono
my a techniky k vedení výroby. To je však proces
vývoje, probíhající na základě naprosté dobrovol
nosti.
Víme, kam jdeme a vidíme jasně svůj cíl. Před na
léhavými životními požadavky státu a národa mlčí
434

Posl. Dr Štěpán Benda

snad na chvíli naše duše hospodářů i techniků —
v pevné víře, že právě toto je jedině správná cesta
k pozdějšímu triumfu nejmodernějších forem organisace zemědělství i u nás. Neztratili jsme s očí nepře
hledné lány, hřmící stroje a stáda dobytka bez konce
— mechanisaci zlučebnění i rayonování zemědělské
výroby — vesnici, zdviženou na úroveň měst a osvo
bozenou nejen od cizáků, ale i od nadlidské dřiny a
vyčerpávajícího živoření.
Nejdeme zpět! Učinili jsme naopak veliký krok
vpřed na cestě do světa socialismu! Jak je vidět,
mnozí příslušníci ministerstva zemědělství zabývali
se a doposud se zabývají tímto problémem. O tom
podává důkaz i konference v Mariánských Lázních.«
Po první světové válce bylo to hlavně Českoslo
vensko a Rumunsko, které provedly největší zásah
z evropských států v rozdělení půdy. Není sporu
o tom, že země Československé republiky byly v mi
nulosti klasickým příkladem velkostatkářské držby.
V Cechách činily majetky přes 100 ha přes 37 % veš
keré půdy a 245 statků s více jak 2000 ha zabíraly přes
28 proč. 150 rodin mělo ve vlastnictví téměř třetinu
kulturní půdy. Pokud jde o Moravu a Slovensko, ale
též o bývalou Podkarpatskou Rus, ani tam nebyly
poměry o mnoho lepší. Nelze tvrditi, že by na všech
velkostatcích bylo hospodařeno špatně. Je pravdou,
že mnoho velkostatků podmiňovalo produktivitu státu.
To ovšem nemohlo v žádném případě vyvážit touhu
po půdě, která v té době byla vyvolána ve všech slo
vanských státech. Úvěrový zákon umožnil získání
půdy i nemajetným a pokud šlo o legionáře a invalidy
zvláštním nařízením. K 30. červnu 1929 bylo zabráno
zemědělské půdy 1,270.549 ha, ostatní půdy 2,741.620
ha, celkem tedy 4,020.169 ha. Soukromé půdy, nabyté
směnou, bylo 8,132 ha, zemědělské ostatní 230 ha,
celkem tedy 8.362 ha.
Státní půdy, nabyté směnou, bylo 14.439 ha, ostat
ní půdy 5.415 ha, celkem 19.845 ha. Bylo dáno tedy
k disposici 1,301.120 ha zemědělské půdy, 2,747.265
ha ostatní půdy, celkem 4,048.385 ha. Z toho noví na
byvatelé dostali 812.405 ha zemědělské půdy, 554.430
ha půdy ostatní, celkem 1,366.835 ha. Do roku 1929
bylo zpracováno 1,165.779 ha zemědělské půdy a
1,284.138 ha ostatní půdy, celkem 2,449.917 ha. Po
dle důvodové zprávy má být v zemích českých po
provedené konfiskaci podrobeno revisi 450.479 ha
veškeré půdy a 62.300 ha zemědělské půdy. Ze za
braného majetku z první pozemkové reformy je do
sud nepřiděleno 87.527 ha veškeré půdy, z toho 6.056
ha zemědělské půdy.
Po prvé se objevuje v zákoně maximální výměra
zemědělského podniku, která je označena číslem 50
ha. Na zemědělský podnik nutno se však dívat s hle
diska individuálního, máme-li na mysli pohled země
dělského ekonoma. Nutno používat methody deduk
tivní, ale též induktivní a statisticko-srovnávací. Studujeme-li bedlivě účetní výsledky zemědělských zá
vodů různých velikostních skupin a výrobních ob
lastí, a to nejenom u nás, ale i v cizině, a hodnotíme-li
stanoviska soukromé držby i sociální ekonomiky, do
spějeme k zajímavým vědeckým, ale též i praktic
kým závěrům. Již dnes můžeme zcela určitě tvrdit,
že velikostní skupinu 13 ha, tak, jak je provádělo mi
nisterstvo zemědělství v našem osídlení, nemá ani vě
deckého, ani praktického opodstatnění. Číslo 13 bylo
vymyšleno a již dnes vidíme, že hlavně v oblastech
pícninářskýeh nestačí k obživě rodiny. Českosloven
ská strana lidová podala již svého času iniciativní
návrh, ve kterém řeší tento problém a s lítostí kon
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V otázce národohospodářského důchodu o jednotce
plochy v malých závodech přechází důchod pracovní
z malého podniku na důchod kapitálový. Toto stejně
platí pro státní statky. Jsme si dobře vědomi, že
malé podniky plní často poslání populační a vyrovná
vají poměr mezi průmyslem a zemědělstvím. Sledujeme-li takto zemědělské podniky, pak vidíme, že pro
ministerstvo zemědělství mělo být nejdůležitějšim v-y-

řešiti vzájemný poměr podle hospodářských a sociál
ních potřeb toho kterého kraje a podle potřeb sociál
ní politiky. Je to tím důležitější dnes, kdy po odsunu
Němců v našem pohraničí leží' nečinně tisíce hektarů
půdy, které v minulosti tvořily soběstačné jednotky
s inventářem a osidlovací politikou. Ministerstvo ze
mědělství převedlo tyto podniky na formu extensivní.
Díváme-li se tedy očima národohospodáře na vy
mezenou výměru 50 ha, není opodstatněna a nemělo
prakticky dojít k paušální hranici typu dolního, ale
také ne typu horního.
Československá strana lidová -hlásala vždy, že není
základem činnosti vytvořit optimální tvorbu země
dělského statku, protože i tato tvorba a tento podnik
může být někdy nejistý (jako je počasí, požadavky
konsumu a pod.). Posláním zemědělské politiky, kte
rá sleduje též cíl sociální, musí být, aby na půdě žilo
pokud možno nejvíce lidí za předpokladu úměrné úrovně životní. Vždyť zemědělství má být také usměr
ňováno tak, aby bylo reservoárem — četné rodiny
— pro města, kde se prakticky lidský materiál stra
vuje. Jen takováto politika zaručuje stabilitu národa
a státu a odolnost proti krisím. Má být proto cílem,
aby ve skupině zemědělských podniků bylo pokud
možno nejvíce podniků pro optimální držbu rodinné
ho hospodářství. Nutno proto zamítnout každou cizí
formu, která nemá v našem národě opodstatnění hos
podářské, ale také ne sociologické. Reforma pozem
ková nesmí se tvořit pro náladu té které doby, ale
pro skutečné blaho zemědělského stavu a budoucnost
Československé republiky. Československé straně li
dové se nepodařilo přesvědčiti ostatní politické stra
ny, aby z přídělu lesního majetku, získaného revisí,
byl vyloučen stát, jako špatný lesní hospodář na· ma
jetku, který doposud má, aby tyto lesní revise první
pozemkové reformy byly zásadně přiděleny obcím,
okresům, zemím, lesním družstvům a zemědělcům.
Ostatní strany nepřijaly též návrh našeho poslance
dr. Rozehnala, aby také na půdě bylo respektováno
přednostní právo účastníků domácího a zahraničního
odboje, aby pro ně byla zvýšena výměra pro pone
chání ďo vlastnictví. Všemi pozměňovacími návrhy
sledovali jsme, abychom posloužili československým
zemědělcům a tím Československé republice.

Rub znárodněných podniků
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statuji, že předseda osidlovacího výboru, příslušník
komunistické strany Československa, doposud nedal
návrh na pořad, ač naším jediným úmyslem bylo vy
tvořit soběstačnou zemědělskou jednotku s přísluš
nou souhrou zemědělských kultur, hlavně lesů.
Velikost zemědělského závodu a jeho hospodářský
potenciál nelze vyměřit v rozloze hektarové. Tatáž
výměra může mít a také má mnohdy zcela jiný cha
rakter a hospodářsko-sociální funkci tehdy, zda jde
o podnik v příznivých výrobních poměrech a zda jest
schopný podnikatel. Zcela odlišné je to ve špatných
výrobních poměrech, kde podnikatel má nedostatečně
odborné znalosti. S hlediska spravovědy je opět zná
mo, že ani plošná výměra, naturální výnos, důchod,
investice, ale ani počet pracujících nejsou jedinou
správnou mírou velikosti podniku.
Zemědělský podnik je organismem, který vyplynul
z mnohaletého vývoje a podmínek, ať jde o poměr
orné půdy k lukám, pastvinám a lesům, poměrem
půdy ke stavbám i ostatním kapitálům s hlediska
racionálního provozu. Ba právě, vzhledem k organisaci, mají být velikostní skupiny závodů diferenco
vány, a to povahou práce, vztahem rodiny k závodu,
a to zase jedině na základě přírodních a hospodář
ských podmínek. Přes to ve zdravém vývoji českoslo
venského zemědělství v dané situaci mělo jít minis
terstvu zemědělství o to, aby dřívější velkopodníky
byly ekonomicky využity a aby nebyly sledovány zá
jmy politicko-stranické. Mělo se zabývat větší péčí
o státní statky, protože je známo, že jsou pasivní.
Lidová strana podá iniciativní návrh, aby státní stat
ky byly rozparcelovány a přiděleny drobným země
dělcům. Prohlašuji proto veřejně, že této sociální re
formě se nejvíce brání na půdě parlamentu zástupci
komunistické strany Československa.

V našem znárodněném průmyslu to neklape. Dokud
to pozorovali a říkali jiní, byli to »reakcionáři«. Teď
však to řekl nikdo menší než předseda ÚRO, posla
nec Zápotocký, a toho — doufáme — nebude snad
nikdo počítat mezi reakcionáře. Jak už je to v naši
české povaze, první nadšení brzo vyprchalo a počá
teční úspěchy změnily se v pokles pod 100 proč.,
hlavně vlivem zhoršené pracovní morálky, jak sám
poslanec Zápotocký musel přiznat. Pro toho, kdo žije
v průmyslovém prostředí a zná jeho poměry, není to
žádným překvapením. Kam věci spějí, vidělo a i dnes
vidí hodně pracovníků, ale žádný z nich nemá moc,
aby narovnal šikmou plochu. Nemá ji proto, poněvadž
většina národních podniků je v první řadě doménou
politickou a následkem toho jejich vedení a všechna
vlivná místa byla obsazena více, ne-li výhradně, s hle
diska stranického, než odborného. Je zbytečno se
o tom znovu zmiňovat, protože tato smutná zkuše
nost byla již nesčíslněkráte pranýřována, aniž by se
bylo na ni dosud sebeméně změnilo. A toto vedení
více politické než odborné, je hlavním, ne-li jediným
kořenem zla a příčinou špatné pracovní morálky.
Má-li se tento smutný zjev posuzovati správně a
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důkladně, nesmíme se spokojiti s pouhým konstato
váním pokleslé pracovní morálky a s vlivem politiky,
nýbrž musíme rozebrat i účinky politiky na duševní
stav zaměstnanců a tím i na pracovní morálku. První
zjev, na který narazíme, je nedůvěra části zaměstnanectva ve vedení podniku vzhledem k jeho neodbor
nosti. Tato nedůvěra je hlavně v srdcích zaměstnanců
starších, kterým sebeokázalejší, sebeenergičtější a
rádo by imponující vystupování nových šéfů nenasype písek do očí. A i když z pochopitelných důvodů
nedávají své smýšlení veřejně najevo, nelze zabrániti
tomu, aby nějaká jiskřička nepřeskočila i na? některé
kolegy mladší, mají-li jen trochu vyvinutý pozoro
vací talent a bystřejší úsudek a zajímají-li se, také
trochu o historii podniku. Ti i oni pozorují to tápání,
ta rozhodnutí, jež se často mění za chvíli v úplný
opak, to zavádění novot za každou cenu, ty mnohdy
tak směšné »důležitosti« a vše to — kromě do očí
bijících hrubých chyb a omylů — nepřidává jim po
chopitelně ani důvěry, ani chuti k práci. V tom ohle
du jsou stejně bystrými pozorovateli jak úředníci,
tak dělníci, ba právě, dělníci mají k tomu snad ještě
více příležitosti než úředníci.
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Pokud se úředníků týče, musíme u nich rozlišovati rálních ředitelstvích a jen se ptají, odkud se na to be
dvě kategorie: úředníky již z dřívějších dob, tedy rou peníze a kdo to naxoiiec zaplatí. Vzrůstu sil se ani
z éry před znárodněním a úředníky, kteří přišli do nediví, uváží-li, kolik hodin se denně stráví v konfe
podniku až po něm. První z nich neměli ani dříve vždy rencích vedoucích a podvedoucích a kolik pomocných
ustláno na měkkém loži, zvláště v podnicích němec sil se potřebuje při dnešní namnoze nedostatečné kva
kých. Ale na jedno přece nemohou zapomenouti: že lifikaci a nezájmu mnoha mladých a nejmladších pra
covníků proti dobám, kdy stenotypistky uměly oprav
se jejich práce, až na malé výjimky, oceňovala spra
vedlivě a že se s nimi zacházelo slušně. Rozumný za du i stenegrafovat i psát na stroji a také českou
městnavatel posuzoval každého pracovníka podle jeho mluvnici.
Je ještě mnoho věcí, které nejdou na rezum ani
výkonu, schopností a zkušeností, poněvadž věděl, že
i jemu to přinese užitek. Dnešním vládcům však záleží starousedlíkům, ani rozumně uvažujícím úředníkům,
mistrům a dělníkům. Jsou to různé methody, způsoby
podle všeho méně na zisku, za to tím více na politické
legitimaci a na poslušném přikyvování. V tom ohledu a zvyky, převzaté z režimů totalitních, nehodících se
však do demokracie, která nepotlačuje individualitu
se tedy poměry snad všude o hodně zhoršily.
Nechci tvrdit, že všichni dřívější úředníci byli od pod rouškou socialismu.
To. co se kdysi rozumělo samo sebou, poctivá a
stavení, ale je jich hodně. A to nezahrnuji mezi ně ty,
kteří byli z podniků pod různými záminkami vypuzeni úspěšná práce, povyšuje se dnes na hrdinství. Ale dá
nadobro a kteří dnes nemají namnoze příležitost své to leckdy hodně práce, najiti na vypsané odměny do
dlouholeté zkušenosti a praxi uplatniti. Z těch, kteří statečný počet kandidátů, o nichž má pravidelně jejich
zůstali, je valná většina podřízena — i když ne vždy okolí docela jiné mínění, než by se o nositelích cen
slušelo. Také bezkonkurenční, monopolní postavení
nominálně, tedy jistě de iacto — daleko mladším pa
nům, kteří někdy mají dobrou vůli, někdy však ani jediné odborové organisace a její činnost je předmě
tu ne. Jen se vmyslete do rozpoložení úředníka, kte tem časté a věru málo příznivé kritiky. A bylo by
rý v závodě strávil 15, 20 a snad i více let a který možno pokračovat ještě dlouho v této litanii, než by
v něm zaujímal již význačné postavení a kterému dnes chom dospěli ke konci. Zasvěcencům neříkáme nic no
šéfuje 301etý, anebo o málo starší (ale i mladší) ředi vého. Ale jsme přesvědčeni, že také široká veřejnost
tel, který ještě před dvěma roky zapisoval v docela má právo vědět, proč to v našem znárodněném prů
jiném oboru do nějaké kartotéky nebe pod., ale má tu myslu tak povážlivě skřípe.
Vložili jsme na svá bedra o hodně více, než je nám
pravou stranickou legitimaci. Nejen tento pan ředitel,
aie i jej obklopující klika vidí v tom dlouholetém úřed zdrávo, a sám pan president teprve nedávno znovu
níku představitele dřívějších nenáviděných majitelů, upozornil, že budeme potřebovat řadu let, než to vše
ale také pamětníka dob, v nichž se pracovalo »zasta strávíme. A nad to zacházeli jsme se svými odborníky
ralými« methodami, sice klidně, výkonně a výnosně, přímo neodpovědným způsobem. Ačkoli všude jinde
ale sloužilo se při tom zájmům kapitalistickým a ne vedoucí místa jsou svěřena lidem starším, se zkuše
dnešním zájmům socialisticko-revolučně-lidově-demo. ností odbornou i životní, jsou u nás podle všeho tyto
kratickým. Uvítal-li někdo znárodnění průmyslu vlastnosti spíše překážkou. Neznáme ani jednoho ře
opravdu upřímně a poctivě, byli to právě tito zaměst ditele kolem 50 nebo dokonce přes 50 let starého. Čte
me o tom čím dále tím častěji, a to nejen z péra ná
nanci. Sloužili poctivě zaměstnavatelům dřívějším, po
něvadž poctivost a věrnost podniku byla jim vždy ne rodohospodářských odborníků, ale i v článcích vyni
psaným zákonem. Těšili se, že budou ještě poctivěji, kajících publicistů. Jejich úvahy vidí jasně nebezpečí
věrněji a usilovněji sloužiti podniku národnímu. Ne pro znárodněnou výrobu v první řadě v jejím zpolitivěděli a nemohli ovšem tušit, že »národní« bude ve sování, v druhé řadě ve ztrátě vlivu odborníků a oprav
skutečnosti znamenat »stranický« a že partaj bude du zkušených pracovníků. Úvahy jejich jsou však spí
še rázu povšechného, což je pochopitelno, uvědomípovýšena nad národ. Ve své poctivosti nedovedli čeme'-li si, že články ty jsou psány novináři, ale ne pří
liti výbojnému počínání nových kolegů,· kteří opřeni
mými účastníky. A přímí účastníci, jsou-li na poměry,
o politické legitimace a ochránce zatlačovali staré,
poctivé pracovníky čím dále tím více ke zdi. Z počátku v nichž žijí, dotazováni vůbec kdy, vyhýbají se tomu,
se ještě u nich poučovali a vyptávali, 'ale dnes — po podat bližší informace, obávajíce se, aby jich nebylo
roce nebo po dvou — už ani to nepotřebují. Vždyť jsou zneužito.
Účelem našeho článku je proto dáti veřejnosti po
tak bystří a nadaní, že se za ty dva roky naučili už
všemu, k čemu jiní potřebovali pětkrát a snad i deset drobnější zprávy o tom, jaké jsou skutečné dnešní po
krát více. Dříve se říkávalo, že na direktora se musí měry v mnoha znárodněných podnicích a vyzvati zá
schopný člověk učit průměrně asi 20 let. Teď k jmeno roveň veřejné mínění, aby svým vlivem přispělo k je
vání ředitelem podnikovým, oblastním, ba i generál jich ozdravení. Úředníci, mistři a inteligentní dělníci,
ním, se nepotřebuje vůbec žádná průprava. Úplně po pokud nejsou ve vleku své politické strany a zvláště ti
stačí správná partajní legitimace, dobrá vyřídilka, dlouholetí, nyní odstavení zaměstnanci, nezmohou bez
»imponující« vystupování a politická činnost. A není podpory veřejnosti proti dosavadní přesile nic. Jejich
proto tajemstvím, že mnohý z ředitelů se stará více síly jsou dvouletým, dosud však marným zápasem, té
o zájmy stranické, než závodní, anebo že se při nej- měř vyčerpány, jejich nervy ochabují. Mohou jen
menším v závodech vydržují sekretariáty vládnoucí s úzkostí přihlíželi k tomu, jak se v jejich podniku
pracuje a jak ohromné národohospodářské škody jsou
strany.
»Starousedlíci« sledují s obavami také neúměrný způsobovány. Takto ohrožených podniků je, bohužel,
počet zaměstnanců jak v závodě vlastním, tak i v dří více, než veřejnost tuší. Je třeba brzkého obratu, po
ve naprosto neznámých a většinou zbytečných gene něvadž není již příliš času nazbyt.

Z dopisů redakci
POZNÁMKA K NOVÝM CENÁM AUTOMOBILŮ
Vážení, v průmyslovém věstníku č. 22 jsou uveřejněny nové
ceny automobilů. Z tohoto uveřejnění vidíme, že náš státnékapitalistický průmysl věrně napodobuje dřívější liberální ka
pitalisty, kteří nám rovněž nabízeli své výrobky tímto chytráckým způsobem. Automobil bez pneumatik. Ten, kdo se již
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konečně rozhodl zaplatit tak vysokou cenu za málo podařený
výrobek, si bláhové myslí, že když koupí vůz, že si do něho
sedne a pojede. Chcete-li, pane, také k tomu vozu pneuma
tiky, tak gi připlaťte a pak pojedete. Chcete-li, pane, k tomu
vozu také rychlostní skříň, můžete si rovněž připlatit, aneb
chcete-li k tomu vozu dokonce motor, připlaťte si také a pak
pojedete. Takto vybavené vozy bychom pak mohli nabízet
doksnce i za 45.000 Kčs, ovšem bez motoru, neb bez zadních
kol atd. atd.
J. D., Písek.
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Historie našeho odboje
Aby bylo hned od počátku rozuměno, jedná se nám
o historii druhého odboje, nebpť přes přirozenou i
konstruovanou jednotu a podobu událostí a vývoje
prvé a druhé světové války, přes zřejmé i objevova
né souvislosti a analogie, skutečný dějepisec nemůže
přehližeti dvacetiletý rozdíl období dvou světových
i našich národních zápasů. Problém zpracování his
torie druhého odboje byl několikráte nadhozen, na
posledy snad nejnaléhavěji Jiřím Zhorem v »Dnešku«,
který přímo vyzval historiky, aby nastínili či pojed
nali, jak si představují zpracování této látky.

Předmět, jeho chronologie a specifikace.
Při návštěvách různých zahraničních hostů, stejně
jako při rozhovorech v cizině — zejména mluvíte-li
s historiky, ostatními odborníky a konečně i politiky,
státníky a diplomaty, přijdete velmi brzy k zajíma
vému poznatku: že pro každý národ, ale též pro kaž
dého jednotlivce, třeba ze stejného národa, platí jiné
datum, s nímž spojuje počátek válečného dění. Před
časně zesnulý dějepisec prof. dr. VI. Klecanda vyprá
věl ve svém semináři o tom, jak se již za války usta
vila v Londýně společnost pro synthetické dějiny II.
světové války; brzy po prvních schůzích se ukázala
nemožnost skutečné spolupráce, neboť jindy byl po
ložen počátek válečného dění pro Číňana, jindy pro
Habešana, jindy opět pro Rakušana, jindy ovšem i
pro Čechoslováka a jindy pro Angličana či Američa
na. Jádro problému časového určení počátku druhého
světového konfliktu je současně východiskem k celé
mu studiu této látky. Abychom se pak mohli zabratí
do thematiky, nutně musíme ponechati stranou to, co
Američané vtipně nazvali preludiem války a úsek vy
mezili lety 1939—1945.
Takto musí být vymezen i chronologický zájem
historika českého odboje. Šest let okupace, domácího
i zahraničního odporu se přirozeně rozpadá do něko
lika sfér působnosti. Považuji za příliš generalisující
pouhé rozdělování v domácí a zahraniční složku. Roz
hodně v první části — zhruba do obratu v sovětskoněmeckém vztahu (1941) — se domácí a zahraniční
protiněmecká práce prolínala. Druhý oddíl — od 22.
června 1941 do dne invase — nejdramatičtější kapi
tola, charakterisovaná jmény Stalingradu, Sicílie a
Caěnu, — jeví se v oslabené a nacisty poničené síti
domácí a neinformovaném emigrantském zahraničí
jako období převahy přímých vojenských akcí nad
jakýmkoli konspiračním úsilím. Konečně v závěru,
v posledním roce války (od podzimu či léta 1944), vi
díme za zvýšené propagační aktivity za hranicemi
mocný rozvoj obnovujících se a stále rozšiřujících
odbojnických kruhů domácích. Ovšem toto není je
diná rovina, v níž se může pohybovati zájem dějepis
cova bádání.

Prameny a literatura
Teprve delší zahloubání se do historické problema
tiky našeho druhého odboje ukáže oprávněnost před
chozího specifikování. Prameny, písemné, tištěné i
obrazové, stejně jako literatura, ukazují markantní
prolínání se jednotlivých složek odporu. Stačí snad
poukázat na tato fakta:
1. Domácí i zahraniční odboj nebyl nějakou jednot
nou organisací. Její vývoj nutno proto sledovati
v různých pramenech. Různé směry, různá hnutí mě
la ovšem jeden cíl; cesty k němu třeba však sledo
vati na různých místech.
2. Lokálním položením rozestupuje se nám námět
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na skupinu politického a vojenského úsilí, na práci
illegální, emigrační a na přímý boj domácí i zahra
niční. Zeměpisně pak musíme hledati české projevy
odporu stejně na domácí půdě, jako na všech bojiš
tích, jakož i v politických střediscích od Polska přes
SSSR po Střední Východ, Afriku, až po Francii, Vel
kou Britannii, jakož i v účasti v jiných zahraničních
armádách.
3. Proto bude velmi obtížno shromážditi veškeré
prameny k studiu. Za samozřejmého předpokladu víc
než rámcové souvislosti našeho odboje s veškerým
děním 1939—45 (v světové historii druhé války na
lezneme první oporu pro bádání), bude nutno, aby se
úkoly na zpracování této historie rozdělily, ale pře
devším plánovaly. Je smutným faktem, že jsme po
prvé válce světové sice dokázali vybudovati důstojný
stánek »Památníku odboje«, ale nedovedli napsati
aspoň jednu synthetickou odbornou publikaci o válce
1914—1918 v souvislosti s námi. Nechutné spory o
význam domácího či zahraničního odboje vyplňovaly
pod heslem jakéhosi boje proti legendám knihy a ča
sopisy, k velké práci jsme se nedostali a když na po
čátku druhého válečného konfliktu této planety za
čali okupanti zabavovati materiál o legiích a ostat
ních složkách tehdejšího odboje, neměli jsme zpraco
váno téměř nic. Slováci jsou dnes již dále, majíce
»Ústav slovenského povstania«, kde shromažďují a
studují slavnou kapitolu svých dějin.
4. Různé snahy zde již byly; avšak po starém zvy
ku vše nesystematické, jednu věc dělá více míst či
lidí, jsou spory o kompetenci atd.
5. Tak zatím jediným přínosem je řada memoirů a
pojednání, původních i přeložených, které jsou prv
ním základem další práce.

Předpoklady a systematika.
Nemyslím, že by bylo vhodnější půdy pro bádání,
než je universita. Ovšem situace historických stolic
našich filosofických fakult je taková, že vedle mezer,
způsobených válkou a stálou ještě — někde — ne
přízní ke kvalifikovaným kandidátům — vládne zá
sadní odpor proti moderní oblasti v našich dějinách.
Třebaže vidíme ve Spojených státech, v Sovětském
svazu, ve Francii, ale i v konservativním ovzduší an
glických universit vřelé porozumění pro nejnovější,
možno přímo říci válečnou historii, v Praze ve škol
ním roce 1946—1947 bylo docentu moderních politic
kých dějin znemožněno založiti ústav pro studium
tohoto období. Jak potom chceme zpracovávat dějiny
odboje? (oběť této Aepřízně na příklad byl čelný,
gestapem vězněný illegální pracovník). Pravda, jsou
tu ještě jiná fóra, ovšem kvalifikaci, kompetenci a
celkové prostředí má jedině Alma mater. Dějí se také
pokusy o podchycení těchto úkolů některou organi
sací (SOPV, SNR), zde však by šlo o více méně ne
odbornou a nesystematickou práci. Jinak by se přece
nemohlo stát, aby knihovna zesnulého prof. dr. Klecandy byla volně rozprodávána bez zájmu těchto a
jiných polo- a celooficiálních míst.
Chybí prostě systém, to jest, plán práce. Naši děje
pisci nejsou bez konstruktivního systematického za
měření, o tom svědčí už z minulého a i z tohoto sto
letí narýsované Edice medioaevalních pramenů i li
teratury. Příklady publicistické neproduktivnosti
Zemského archivu českého a smutný osud nedokon
čených dějin Václava Novotného jsou nejtypičtějšími
ukázkami.
Nebojme se postupovat! v té věci, nad jiné důleži
tější, poněkud s větším temperamentem. Nejsou-li již
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na universitě (mimo Prahu také ne!) předpoklady,
vyberme několik odborníků, kteří však zaručují vedle
své autority také opravdové uskutečnění své práce.
Kompetence zde znamená důvěru a oporu s celkovou
záštitou může poskytnouti »Památník odboje«. Dru
hým úkolem je podchycení pramenů hmotných i lid
ských, tedy archiválií a pamětníků. Vedle pramenné
ho a literaturního aparátu je třeba přímo vyzvat
přední pracovníky odboje, aby zachytili ze Své pa
měti, čím mohou přispěti k historii odboje. Obojí úkol
obrovský. Evidence pramenů bude nejtěžším z pro
blémů vůbec; neboť znamená podchycení písemností
a tiskovin, roztroušených po celém světě. Jen zběžně
poznamenáno, tvoří tuto část materiálu věci úřední
(spisy, protokoly, publikace), dále periodické tisko
viny, u nichž bude nutno sledovati domácí oficiální
i illegální produkty, zahraniční emigrantské časopisectví atd. Studovati bude nutno však též prameny
přímého i nepřímého vztahu a ohlasu naší odbojové
práce, t. j. doma nacistický materiál a pak úřední i
polooficiální materiál spojeneckých mocností, v cizím
tisku pak shledávati odraz našich snah (a to v ne
utrálním. a dříve nepřátelském).

Postup a methodika.
Pochopitelně nelze zvládnouti všechny tyto úkoly
v krátkém čase, už pro neprístupnosť archivního ma
teriálu, vojenského, diplomatického atd. Proto nutno
sestaviti především postup práce na zpracování his
torie odboje. Prvním úkolem tu bude systematická
bibliografie, zabíhající ovšem zpět až k mnichovským
dnům a neomezující se na základní data, ale uvádě-

Po týdnu „italského filmu“
Festival italského filmu v Praze skončil. V č. 2S. jsme se
zmínili podrobně o jeho obsahu, myšlenkovém zaměření a po
všechném zařazení, úkolem těchto několika poznámek je
zhodnotit celkově přínos italského filmu hlavně po stránce
formální a vyvodit poučení pro nás.
Především je nutno uvítat skutečnost, že také italský film
našel svou cestu do Československa. Vzpomeneme-li na ital
ský film předválečný a válečný, vybaví se nám pravděpo
dobně představa bílých telefonii společenských veseloher,
nepravdivých a falešných, nebo tlupy po zuby ozbrojených
cavalierů bombastických historických velkofilmů. Nuže, to
tedy je prvé radostné zjištění, které jsme si teď o italském
filmu mohli udělat: vane jím opravdu nový duch, duch
tvůrčí, svobodný a demokratický. Staré vlivy ovšem ještě tu
a tam pronikají, ale to už je obvyklá cesta vývoje. Druhá věc,
o níž nás ..Týden italského filmu“ přesvědčil; je jeho téměř
bezvýhradný příklon nejen k realismu, nýbrž přímo k dokumentarismu. Nová forma, vyvolaná novým obsahem, vyvěra
jícím z očistné lázně smýšleni italského národa, prochází
soutěskou umělecké stylisace, jež u Vergana (y,Slunce ještě
vychází“) dosahuje výšky klasické. Hlasatelé dokumentaristického směru naleznou tu další doklady svých thesí. Příkla
dem ryzího dokumentarismu jsou oba filmy Rosselliniho ,,Rím
otevřené město“ a ,,Paisa“, silnější prvky stylisační se jeví
v de Sicově „Sciuscia“ a hlavně ve jmenovaném již filmu
Verganově. Postupující vliv realismu je pak zřetelný všude.
Při této příležitosti není bez zajímavosti všimnout si, že dokumentarismus proniká v italské kinematografii již ve fašis
ticky tendenčním ..Alcazaru“. který byl svého času značným
překvapením.
Jsou však ještě jiné zajímavosti, pro které si italský film
zaslouží naší pozornosti. Především tu pracují většinou noví
lidé. Jen zřídka se setkáme se známou již tváří, téměř všude
jde o mladou tvůrčí generaci, generaci válkou obrozenou a
postavenou na nové koleje, generaci, která s sebou přináší
i nové pracovní methody. Neznali jsme dříve Rosselliniho, a
přece je to dnes jeden z nejznámějších režisérů na světě, ne
znali jsme Annu Magnani. herečku velkých výrazových mož
ností, nesetkali jsme se ani s Aldem Verganem. Leou Padovani
a jinými. Tato generace opustila témě?· stoprocentně starý
rctnantický a pathetický výraz a nahrazuje jej s překvapujíc m úspěchem jakýmsi italským civilismem, chceme-li sem
p snést termín. užívaný obvykle při posuzováni produkce
b.i ské. Zkoumat podmínky rozdílnosti jednotlivých civilis>■'.ů bude ovšem úkole??? rodící se sociologie filmu.
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jící u každé podchycené knihy regestovitý obsah.
Evidence pramenů bude obtížnější a platí o ní to, co
bychom připojili už k části literatury: zásadní dů
věrnost určité části knižního archiválního aparátu.
Nemůže se více opakovat, aby třeba historie mafistické práce sloužila jako zpravodajský podklad na
šim nepřátelům — jako se stalo v minulé válce. Ve
řejnost ovšem bude informována soustavně vydáva
nými díly, přibližujícími správně obraz celého našeho
hnutí odporu proti Němcům.
Je to otázka methodiky, která je nejdůležitější při
zpracování historie odboje. Nelze zajisté zveřejnit
veškeré dokumenty protiněmeckého boje (i když se
už tak někdy nadbytečně stalo), avšak není také
možno servírovati veřejnosti »vhodně« upravené le
gendy o různých fázích boje. Podzim 1938, hrdinové
studentského 17. listopadu 1939, různé »způsoby«
boje proti okupanům, dvojí názor na spolupracovní
ky s Němci (třeba NOÚZ), a konečně události okolo
květnového osvobození 1945, jsou hlavními body, kte
rým se dnes věnuje už dvojí pozornost, dvojí výklad.
Pravda, zejména historická pravda, je však jen jed
na. To ukáže lépe zítřek než dnešek.
Okolo »Památníku odboje« měl by se vytvořit sbor
historických pracovníků — ne ovšem jen nepatrného
počtu universitních profesorů, který by měl sjedno
tit dosavadní isolované a nesoustavné snahy a při
pravit práci pro další léta. Příští jubilejní rok. v němž
mimo jiné budou sněmovat i historici, měl by pak
být počátkem díla, které od dob Palackého dějin bude
mít největší význam.

Bohumil Svoboda
Zajímavý je poměr italské kinematografie k náboženství,
lépe řečeno ke kněžstvu. Neje?i že jsou jeho zástupci ve všech
dílech líčeni sympaticky, nýbrž ve dvou dílech (Rossellini.
Verga??o) dosahují jejich postavy a osudy, mistrovsky ztypisované, nejvyšši závažnosti a nejprudšího stupně účinku. Je
to tím zajímavější, že tyto filmy jsou tvořeny umělci pokro
kovými, pokrokovými ovšem v poněkud jiném smyslu, než
jaký mu bývá přikládán, u nás. Te?ito postoj je dán bezvý
hradnou protifašistickou činností italského kněžstva. Podíváme-li se zpět na ony české filmy, líčící okupaci a osvobo
zení, a uvážíme-li stejné chová??? českého kněžstva a velkou
řadu jeho příslušníků, kteří zahynuli v koncentrač?iich tá
borech a žalářích, zdá se nám, že tu český film má nevyplně
nou velmi důležitou rubriku.
Italové dosáhli vysoké úrovně technického zpracování přes
podstatné překážky, jimiž je jejich práce ztěžována. Nemu
síme se líčit po stránce fotografické; jíž se jim nejméně vy
rovnáme. Za to zvuková složka znovu ukázala Achillovu patu
dnešní produkce. Italové synchronisují všechny scény, i in
teriérové, dodatečně, případně jiným, lépe mluvícím hercem,
a dosahují tak dokonalé jasnosti a zřetelnosti zvuku. Český
film nemá dodones svou speciální synchronisační halu, za
tím co zvuková technika v jiných státech rychle postupuje.
Měl-li by kde český film dnes investovat, je to zde.
Kdybychom se měli pokusit o jisté seskupení předvedených
filmů podle stupně dokonalosti a významu, vypadalo by to
asi takto: Na prvém místě by nesporně skončil Rosselliniho
film ,.Rí?n. otevřené město“, thematicky i formálně dílo nové
a průbojné. Druhého místa by dosáhla Verganova odbojová
práce ..Slunce ještě nevychází“ a třetího de Sicova ,,Sciuscia“
pro svou mravní a výchovnou hloubku. Další tři. ..Preludium
lásky“, ..Kavalír snů“ a „Můj syn profesor“ tkví námětově
i formálně ve starých zaběhnutých tradicích, nota bene ne
vždy šťastně využitých a nebudeme se proto o nich šířit. Zcela
mimo zařazení zůstává pak druhá Rosselliniho práce ..Paisa“.
jež svým thematickým rozděle?iím na šest episod bez jakého
koli?? spojovacího motivu je útvarem zcela novým a zaslouží
si teprve podrobnějšího zkoumáni. V obou svých dílech vy
chází Rossellini přímo z jakýchsi zápisků denní skutečnosti,
nebojí se použít prvků až naturalistických, jež dovede pevně
a nerušivé zapojit do celku. Nevyhledává zbytečně efektní
záběry, zato dovedně využívá všech da?iých možnosti, aniž by
staticky ustrnul. Toto u?ně?tí je tím větší, čím patrnější je
mohomluvnost italského filmu,· jíž se ani Rossellini nedovedl
vždy vyhnout. Zřetelné memento i pro nás! Rosselliniho práce
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dosahuje při zaměření na aktuální problémy nadčasové plat
nosti. Přestože jeho filmy končí tragicky, vyzařuje z nich
jasně víra v lepší zítřek, víra, založená nikoliv na materialis
mu. nýbrž spíše metafysická, hluboce ulpívající v přesvědčení
o pevném spojení člověka s vyšším řádem. Nejsilnějši strán
kou Rosselliniho vůbec je jeho umění pointace obrazové
i slovní. V „Paise“ to dokazuje více než zřetelně. Episoda co
episoda je tli prudkým úderem, překvapivým a přesným.
Rossellini znovu a znovu osvětluje tvář dnešního italského
člověka s té i s oné strany a tvrdě ukazuje bídu a úpadek,
aby v zápětí pozvedl divákovu poklesávající víru v člověka
motivem povzbudivým. Tendence v jeho díle skrytá může
být dobrá i záhubná. Dobrá v pravdivém pohledu na sociální
tvář dnešní Itálie, záhubná v příliš vyzvednutém odbojovém
postoji. Stojí za povšimnutí; že všechen odboj v těchto ital
ských dílech směřuje proti německým okupantům; nikdy
však výhradně proti fašistům vlastním, kteří tu vystupují jen
jako vedlejší figurky. Nanejvýš zachytíme vtipný postřeh či
poznámku na jejich adresu, s otevřeným odporem se však
nesetkáváme.
Vedle Rosselliniho je třeba se zmínit o dvou tvůrcích, jejichž
jmény byl dán ráz festivalu: Aido Vergano a Vittorio de Sica.
Prvý přichází se svým filmem o boji partyzánů „Slunce ještě
nevychází“ a dosahuje v dramaticky vyhrocených scénách
vrcholků až extaticky vzrušených. Znamenitá práce s kon
trastem; výsměšný pohled, který dovede šlehnout místy až

neesteticky, a především znamenitý smysl pro charakterisaci
postav, zejména německých, a to i jako jednotlivců malých
a sadistických i jako celku barbarského a běsnícího, činí
z Vergana režiséra, jehož jméno si musíme dobře zapamato
vat. — Vittorio de Sicu jsme znali jako sympatického milov
níka z italských veseloher. Tím spíše překvapil jako režisér
svým filmem „Sciuscia“, jehož pohled na bezprizornou ital
skou mládež je otřesný. Velikost jeho filmu spočívá přede
vším v lidech, v postavách viděných jasně s obrysy jakoby
vysoustruhovanými. Charakterem látky uzavřen do zdi věz
nice, vybojoval de Sica vítězně souboj se stěnami jednotvár
ného prostředí; aby odbíhajícím koněm v závěru, jehož obraz
je stylisován; řekl bych cocteauovsky, kruhovitě uzavřel
svou stavbu.
Z krátkých snímků je třeba, vyzvednout vynikající filmy
o Botticellim a Beminim a především „Hudební historii“; jež
nejenže se jako oba vedle jmenované dovedla vyhnout ob
vyklé popisnosii ostatních krátkých italských filmů, nýbrž
použitím rozmanitých objevných prvků obrazových a zvuko
vých tvoří svého druhu velké dílo tím spíše, uvážíme-li ob
jemnost látky; kterou si předsevzalo.
První poválečné setkání s italským filmem je za námi.
Bylo pro Itálii velmi úspěšné a plně rehabilitující. Doufejme;
že i Itálie pozná české filmy a že se tak oba národy i na poli
filmovém setkají v přátelské spolupráci.

KULTURA VE SVĚTĚ I U NÁS
Britský magazín
Československý revuální tisk dostal
od 30. června nového společníka, jímž
je »Britský magazín«. Bude vycházet
měsíčné a má za úkol, sbližovat nás
s Velkou Britannií kulturně, hospodář
sky a konečně i politicky. Vydává jej
Britská společnost pro ČSR. Upřímně
a srdečně nového druha mezi sebou ví
táme, tím spíše, když jsme si dobře pře
hlédli jeho první číslo. Do jeho vínku po
slal úvodní slovo i sám ministr zahra
ničí pan Ernest Bevin, který mezi jiným
píše: »Československo svou zeměpisnou
polohou, demokratickou tradicí i kultu
rou a pílí svého lidu má veliký význam
pro společné úsilí, jež dnes musí vyvi
nout velká rodina všech národů. Sledu
jeme bedlivě vývoj v Československu a
vítáme každou příležitost, která sbližuje
no<3 dva národy. Doufám, že události,
jako byl festival britského filmu v Pra
ze, návštěva československé parlament
ní delegace ve Velké Britannij a festival
československého filmu v Londýně, jsou
pouze prvními kroky k mnohem širší
výměně spolupracovníků a myšlenek.
Proto jsem velice rád, že začíná vy
cházet »Britský magazín« a že mohu
zaslat toto poselství do jeho prvního čís
la, S pozdravem a přáním mnoha zdaru
československému lidu Váš E. Bevin«.

Richter. Předplatné na celý rok 120 Kčs,
na půl roku 60 Kčs, včetně poštovného,
jednotlivý sešit 10 Kčs.

Anglický balet v Praze
Za spolupráce ministerstva školství a
ministerstva informací uspořádá British
Oouncil (Britská Rada) ve Velké opeře
(5. května) od 15.—21. září včetně po
hostinské vystoupení Sadeler’s Wells
Balletu. Tento soubor právě ukončil 34
týdenní sezónu v Královské Opeře v Covent Gardenu v Londýně a zavítá do
Prahy po. krátkém působení na Mezi
národním hudebním a divadelním festi
valu v Edinburghu. Společnost má své
vlastní technické síly a čitá asi 60 čle
nů. Bude doprovázena ředitelkou NINETTE DE VALOTS — nejvýznamnější
osobností anglického baletního světa.
MARGOT FONTEYN-ová, nejslavnější
tanečnice Britannie — vede celý soubor.
Hráti bude Český filmový orchestr za
vedení Constanta Lamberta.

Francouzština jazykem Evropanů

Výbor jazykových odborníků UNESCO
doporučil všem evropským národům na
konferenci, která se konala v těchto
dnech v Paříži, aby si zvolily za společ
ný mezinárodní dorozumívací jazyk fran
couzštinu. Bylo navrženo, aby francouz
»Britský magazín« obsahuje pak řadu
štiny se užívalo v Evropě, v Sovětském
velmi zajímavých a hlavně poučných
svazu a na Blízkém Východě na prvním
článků kulturně politických ze života a
místě, a teprve na druhém místě anglič
zřízení obdivuhodného britského spole
tiny. Afrika se snadno rozdělí na dvě
čenství národů, technicko-vojenská po
území, v jednom z nich se bude používat
jednání z poslední války, podaná pou
výhradně francouzštiny, v druhém antavou formou, literární část moderního . gličtiny. V ostatní části světa, v latinské
Americe, Indii, Indonésii a v Číně bude
anglického románu, přehled knižních no
vinek, hudbu, londýnskou módu a svěží
prvním pomocným" světovým jazykem
angličtina. Územním pomocným jazykem
politickou karikaturu a humor. Text je
prokládán četnými obrázky ze života
by byla v Evropě francouzština, na ce
britského lidu a jeho práce. »Britský ma
lém území Sovětského svazu ruština, na
Středním Východě arabština, v latinské
gazín« se představil československé ve
řejnosti velmi sympaticky, vítáme jej
Americe španělština, v Indii hindustánšti
na, v Číně čínština, v Indonésii malajštiještě jednou mezi sebou co nejsrdečněji,
a přejeme mu, aby nastoupil velmi úna atd.
spěšnou cestu naší zemí a aby se mu
Zpráva bude nyní předložena všem stá
jeho úkol u nás k jeho i naší radosti co
tům, které jsou členy organ. UNESCO.
nejvíce dařil od počátku a nakonec ta
Bude-li tento návrh přijat, začnou se m!ké zdařil.
liony lidí učit cizím jazykům. Před ně
kolika lety by se to snad zdálo neuskuPro informaci našich čtenářů ještě
tečtíťtelným ale při moderním rozvoji
uvádíme: »Britský magazín« tiskne Mehromadného učení se cizím řečem rozhla
lantrich, a. s., adresa redakce a admi
sem, filfriem a gramofonem, je tento úkol
nistrace je v Praze II, Václavské nám.
značně zjednodušen.
IP
č. 36, řídí a za redakci odpovídá O. H.
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Kniha královská
Komorník dánského zvěčnělého krále
Kristiána vydal právě se svolením krá
lovské rodiny knihu vzpomínek a histo
rek o králi, leckdy i humorně zabarve
ných. Byla původně chystána k pětatři
cátému výročí králova nastolení, ale to
ho se již nedožil. Kniha obsahuje mezi
jinými i historii t. zv. »telegramové kří
se«, ke které došlo v r. 1942, když Kris
tián na Hitlerův mnohomluvný blaho
přejný telegram k narozeninám po svém
zvyku stručně odpověděl: »Vyslovuji svůj
srdečný dík« a v podpise opomněl titul
— král. To Hitlera rozzuřilo; na jeho
rozkaz německý vyslanec v Kodani pře
četl dánskému ministru zahraničí obšír
nou notu se stížností, že dánský král od
pověděl Fúhrerovi na blahopřání způso
bem, jakým se kvituje došlé zboží. Ná
sledovalo z toho i odvolání vyslance, ale
král zůstal stejným. Zajímavé je, jak
kniha uvádí, že Kristián byl ve svém
»zajetí« na Amalienborgu střežen nejen
policií a Němci, nýbrž i podzemními od
díly dánského odboje.

Nové školství ve Švédsku
Švédsko zavádí po prázdninách ve
Stockholmu několik tříd pokusné pra
covní školy na zkoušku. Vedoucí zása
dou je omezení rozsahu domácích pří
prav pro školu, přihlížení ve zvýšené
i míře k individualitě žáků, zvykat je
společné práci a tím posílit jejich so
ciální uvědomění. Vyučování, zejména
zeměpisu, přírodopisu a kreslení je zalo
ženo na přímých pozorováních přírody.
Nová škola chce také být ve velmi
úzkém styku s domovem žáků.

»Básníci« z »Mladé fronty«
Šéfredaktor Mladé fronty Jaromír Ho
řec, vedoucí kulturní rubriky František
Listopad a redaktor Oldřich Kryštofek obeslali májovou literární soutěž tří
marxistických nakladatelství Svoboda —
Práce — Mladá fronta, svými básněmi.
Tito »básníci« nedostali ani cenu útěchy,
ani uznání. Usmyslili si zadat své vý
plody nakladatelství Družstevní práce,
ale opět zbytečně. Rozhodlo se tedy na
kladatelství Mladé fronty, že rýmovačky
J. Hořce vydá samo. Jaké to asi umělec
ké normy zastává toto nakladatelství,
když se rozhodlo k této ediční nublikaci,
která po dvakrát propadla? Také kul
turní politika? A kdo tyto exkurse
k básnické muse pánů z Mladé fronty
má platit ?
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Film týdne
Láska na podporu (angl. film rež. J. Baxtera v kinu Pa
sáž). — Švejk bourá Německo (angl. film rež. K, Lamače
v kinu Letka). — Vojáci bez uniforem (belgický film rež.
E. G. Demeysta a G. Lusta v kinu Moskva). — Dáma z Louisiany (amer. film rež. B. Vorhause v kinu Praha).

Anglická produkce je tento týden zastoupena dvěma filmy,
pozoruhodnými svou úrovní, bohužel, nikoliv vysokou. První
z nich »Láska na podporu« (Love on the Dole) je sociální dra
ma bezútěšné bídy v době světové hospodářské kříse let tři
cátých, kdy miliony nezaměstnaných hledaly po světě obživu.
Případ jedné postižené anglické rodiny, v níž otec i syn jsou
bez zaměstnání a dcera je donucena situací k volnému pomě
ru, je uzavřen titulkem, slibujícím, že již nikdy se tento stav
nebude pakovat. To je ovšem celkem slabé oprávněni tohoto
příběhu, jehož děj je stejně šedivý a bezútěšný, jako zpra
cování umělecké a technické. — Druhý anglický film »Švejk
bourá Německo« (It Started at Midnight) je dílem našeho
režiséra K. Lamače, jenž v sobě během války našel několik
vzpomínek na švejkovský humor a vytvořil z něho trpký od
var, jenž naší věci asi příliš neposloužil. Naivita zachycení
protektorátního období, v němž se lamačovský Švejk pohy
buje, nedokáže vykřesat ani jiskru pravého švejkovského hu
moru, sociálně zdůvodněného, a jen zřídka je možno se za
smát alespoň přijatelnému nápadu. Technická úroveň odpo
vídá umělecké. — Samostatná belgická filmová produkce se
nám po prvé představila svým dílem »Vojáci bez uniforem«
(Soldats sans uniforme). Je-li pravda, že byl natočen, ať již
celý nebo částečně za okupace, zasloužil by si značného
respektu, protože po technické a stavební stránce je tu mnoho
dětských chyb, jež by tak bylo možno omluvit. Jako každá
produkce v počátcích, také belgická trpí především nedostat
kem uměleckých pracovníků, herců a režisérů, kteří by do
vedli filmu dát nutný švih a zdání pravděpodobnosti. Okupační
příběh, tímto filmem tlumočený, není bez zajímavosti, pro
niká jím však mnoho z romantických, dobrodružných a detek
tivních románů. Vliv francouzského filmu se zatím projevil jen
v zálibě v zámeckém prostředí. Přes všechny tyto výhrady může
být belgická produkce s tímto začátkem celkem spokojena.
— Těžko psát o filmech rázu »Dámy z L o u i s i an y« (La
dy from Louisiana). Je to stále tentýž opakovaný motiv
hrdinného průkopníka práva a slečny, nevědomky spolupra
cující s gangstery, až to všechno šťastně skončí. Protože to
každý ví předem — herecké výkony a technické ukázky nás
tu rozhodně nepřekvapí — je možno si s klidem zdřímnout, bs
II. FILMOVÝ FESTIVAL V MARIÁNSKÝCH LÁZNÍCH.

Ve dnech 2.—17. srpna t. r. bude opět v Mariánských Láz
ních uspořádán filmový festival s mezinárodni účastí. Vedle
Československa, jež bude zastoupeno filmy: »Čapkovy povíd
ky« (rež. M. Frič), »Alena« (rež. M. Cikán), »Poslední mo
hykán« (rež. V. Slavínský) a »Parohy« (rež. dr. F. Sádek),
je zaručena účast USA, SSSR, Velké Britannie a Francie.
Američané se zúčastní festivalu Wylerovým filmem »Pani
Mlniverová« (Mrs. Miniver) a Leiserovým »Každému, co mu
patří« (To Each His Own), Rusové předvedou dílo rež. Zarchiho a Chejfice »Ve jménu života« a Alexandrovovo »Jaro«
s N. Čerkasovem, Angličané.uvedou barevný film rež. Powella a Pressburgera »Věc života a smrti« (The Matter of
Life and Death) a Reedova znamenitého »Štvance« (Odd Man
Out) s J. Masonem. Z francouzských filutů pak uvidíme Děllanoyovu »Pastorální symfonii« a Noěl-Noělúv film »Otec kli
ďas). Na festivalu v Mariánských Lázních nebude ani letos
poroty, ani odměn. Ze zahraničních hostí jsou zatím pevně
ohlášeni sovětští umělci G. Alexandrov, N. Čerkasov, L. Orlo
vá a V. Pudovkin. Tiskem proběhla i zpráva o návštěvě G.
Coopera, který je nyní v Německu a Ch. Chaplina (?), jehož
dva poslední filmy »Diktátor« a »Monsieur Verdoux«, mezi
tím již v USA zakázané, mají prý být rovněž na festivalu
promítnuty.
bs

Rozhlas týdne
Dar hrdinů. Rozhlasová hra. Napsal Jiří Vyšinský. Režie
Přemysl Pražský. — Písek v noci zpívá. Rozhlasová hra. Na
psal Stanislav Lahodný. Režie Miloslav Jareš, hudba V. P.
Mlejnek.
V minulých dnech se konečně objevily v rozhlasovém pcřadu dvě hry ze soutěže čs. rozhlasu, a to »Dar hrdinů« od
J. Vyšinského a »Písek v noci zpívá« od Stanislava Lahod
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ného. Při hodnocení obou prací bude proto třeba přihlížet
zvýšenou měrou k tomu, jak tyto hry přispívají k prohlou
bení rozhlasového výrazu, a ovšem také k tomu, jak se autoři
vypořádávají s válečnou problematikou, k níž i v naší roz
hlasové tvorbě bylo již několikrát sáhnuto, ale jež dosud zde
vyzněla většinou jen v nepřesvědčující tříšť dějů a jakousi
běžnou šablonu. Zdá se však tentokrát, že hra J. Vyšinského,
těžící z partyzánské episody, stejně jako hra St. Lahodného,
rozbíhající se námětově až kamsi do bojů v severní Africe,
jsou nepochybně jistou výjimkou, i když obě hry mají také
místa slabší. Už totiž tím, že těžiště obou práci bylo soustře
děno do prostého a nepathetického vztahu člověka k člověku,
už tím obě hry nabývají ha vnitřní dramatičnosti, odlišujíce
se jak po této stránce, tak i střídmým dialogem, od jiných
her prázdně dunícího »hrdinství«. Zlidštěni zápletky má ovšem
dále také i kladný vliv na rozhlasovost obou her. Z nich hra
Vyšinského občas přitlumeným dialogem otvírá posluchači
nejednu hlubinu ryzích citů, jež formují nového člověka, hra
Lahodného pak operuje dokonce až impresionistickými prvky,
balancujíc obezřetně na hranici snu a skutečnosti, jež zde
splývají a opět ze sebe nenásilně vyplývají v logický řetě
zec činů i vykoupení. Je těžko říci, která z obóu her je zda
řilejší, což ovšem neznamená, že obě hry jsou snad bez^hyb,
kromě toho třeba přiznat, že oba autoři také již napsali
lepši rozhlasové práce. V běžném repertoáru chceme obě hry
však hodnotit vysoko, ať již myslíme na hru Vyšinského, jež
je v podstatě příběhem dvou bratří, z nichž jeden se vrací
do rodného kraje jako parašutista, druhý pak chce po krát
kém a v očích mylně informované veřejnosti jej difamujícím
intermezzu s gestapem přejít k partyzánům, nebo ať máme
na mysli Lahodného episodku z bojů kdesi v poušti, kde se
otvírají před posluchačem srdce několika mužů-vojáků, lidí
to, kteří mají své chyby i slabosti, ale kteří současně dovedou
hledět bez pathosu do tváře smrti. Vcelku snad ale možno
přece jen poznamenat, že ze hry J. Vyšinského Je poněkud
cítit- pracovní kvap a jakousi rutinu zkušeného autora (jméno
J. Vyšinský je totiž pseudonym), takže zde snad bylo i o něco
méně tvůrčích tápáni, než u hry Lahodného. Režie Př. Praž
ského, jemuž byla svěřena režie hry »Dar hrdinů«, měla
šťastná, ale i méně šťastná místa, přemíra zvukových efektů
sotva však hře prospěla. O režii hry »Písek v noci zpívá«, již
měl Miloslav Jareš, pak možno říci, že i když propracovala
a dobře rozvrhla každou nuanci dialogu, že si místy přece jen
zaimprovisovala; zdá se, že by jí nevadilo trochu více zkou
šek.
Dr Karel Zajíček.

Tak se píše ...
ve »Světě sovětů« (27. .června 1947): »Profesor Dunin
je milenec ruské řeči, má krásný jazyk a přímo se
mazlí s každým slovem ...« — Zaslala. Z. P., Bystřice,
v »Rudém právu« (4. července 1947, 3. str., nadpis):
»Vázané vklady budou zhodnoceny bez jakéhokoli zkrá
cení ministra financí dr. Dolanského.« — Zaslal A. N.,
Praha XII.

v »Právu lidu« (26. června 1947, č. 148): »Před pěti
lety, dne 26. června 1942 zemřel strahovský opat Method Zavoral. Za tímto účelem byl ve čtvrtek
v Rudolfinu uspořádán vzpomínkový večer.« — Za
slala L. Š„ Praha.
v »Slově národa« (21. června 1947): »Průmysl v horním
Porýnsku protestoval proti malému přídělu chleba.« —
Zaslala F. H., Lískovec.

Čtenářům, kteří nám pošlou perličky z českého tisku,
vyplatíme za uveřejněnou historku 40 Kčs.
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M ECHANOTECHNA
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NAŠIM
ZAHBÄDKÄĎOM

továrna jemné

mechaniky

PRAHA-HOLEŠOVICE, UL. NA MANINÁCH, ČÍS. 15

PRAKTICKÁ PŘÍRUČKA
B. F. RÚŽINSKÝ

PĚSTOVÁNÍ ZELENINY A KUCHYŇSKÉHO

KOÄENÍ V DOMÁCÍ ZAHBÁDCE
Odborník v otázkách pěstování zeleniny uvádí

důležité pokyny pro pěstování celé řady plodin
a pojednává obšírně o pěstování kuchyňského ko

řeni. Kniha obsahuje pokyny pro pěstováni 143
druhů zeleniny. Text je provázen mnoha obrázky.

Stran 88, cena brož. Kčs 33*-

U všech knihkupců - V generální korhisi má
Nakladatelství UNIVERSUM, Praha II, Václavská 12

----------

Víte, jak pěstovat
ZELENINU?

----------
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Píseň o Bernadette

*
»
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*
*

ROMAN přeložený do všech

SVĚTOVÝCH JAZYKŮ

FRANZ WERFEL

Tato kniha pražského rodá
ka, spisovatele světového
jména je nepochybně událostí na našem knižním trhu. Román je zfilmován americkou
společností 2Oth CenturyFox a patří i do Vaší knihovny
Přeložila Jitka Fučíková
Brož. 150 Kčs, váz. 175 Kčs

NAKLADATELSTVÍ VYŠEHRAD
PRAHA II. KARLOVO NAM. 5

Insertni objednávky vyřizuje inserím
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Zajistěte si jej u svého knihkupce!

»
»

Hltit**********
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»
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oddělení Praha II, Václavské náměstí číslo 19. Telefon číslo 4 3 1 - 4 1. 3 H O - <$ 8.

W BUDUJ®
1. SSSR

buduje

nový gumový průmysl. Stavba hlavních

továrních hal. 2. Nové vysoké pece ocelárny v Donbase.
5. Němci zničené ocelárny v brjanské oblasti byly už ob

noveny. 4. Z estonských plynáren je vedeno dálkové ply
nové potrubí pro zásobování Leningradu plynem. 5. Hydroelektrárna na Dněpru je už téměř dohotovena 4. Mos

kevská baterie nádrží svítiplynu.

