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CO SE DĚJE VE SVĚTĚ
Slupka bez jádra
Zdá se, jako by tato d°ba bála se
sama sebe a své vlastní podoby. Jako
pozdní císařský Řím zapíjel svůj mravní
úpadek v cirku, tak mnozí současní
pošetilci se domnívají, že utekou před
zrcadlem do víru davových scén, mani
festací, lampiónů a ohňostrojů. Úpadek
císařského Říma však měl ještě v sobě
zbytek síly, aby odkázal světu alespoň
zevnější krásu Petroniů a moudrost stoic
ké filosofie Senecovy, i když to byly
spíše květy skleníkového pařeniště, než
plody vznešeného a odhodlaného ducha
dřívějších dob. Republikánský Řím byl
tehdy již mrtev, zůstalo jen milionové
město, naplněné rozmařilostí, požívačností a neřestí na jedné straně a beztvárným davem bez ducha na straně druhé.
Mravní hnilobou a malátností uzavírala
se éra téměř tisíce let velkých ctností.
Nevládl již senát, konsulové a tribunové
lidu, ale jedinec s věrnými pretoriány,
který davu sliboval ono známé; »Chléb
a hry«. Ať vládl kdokoliv, ať byla svo
boda či nikoliv, dav byl spokojen, jostalc-li se mu chleba a k tomu nadavkem podívané v cirku.
Máme srovnávat? Není sice dnes po
dívané v Cirku Maximu, ale jsou jarmareční davové podniky, jsou laciné
cetky, jsou i věrní pretoriáni a je stejné
volání jen po chlebě. Není alespoň ze
vnější, byť skleníkové krásy v umění,
nýbrž naopak, ošklivost a skřeky beze
smyslu. V politice je vyzdvižena na štít
lež s úskokem a mocichtivostí, v hospo
dářství babylonská věž zmatku, jíž krá
čí v patách bída s hladem, věda se stala
služkou ničení a kultura je nedochůd
četem. Sobectví stranické i osobní je
vzduch, který se dnes dýcliá. Lidé se
bojí přemýšlet, jsou přitahováni v hou
fech k bengálům a prskavkám jarmarečníků, jako jepice ke světlu. Zlato a
drahé kamení bylo vyměněno za cetky
jarmarečních stánkářů. Právo se spra
vedlností nfení přítomno, poněvadž by
překáželo, svoboda je nevítána, poněvadž
v ní se přemýšlí a poznává se pravda.
Tedy í pravda je nevítána. Na bělost
ných křídlech lidského ducha jsou po
ložena těžká pouta hmoty, která táhnou
dolů, jako olověné koule. Neživá hmota
stala se bezohledným pánem člověka,
který je v její porobě. Z hmoty stal
se pán a z člověka její služebník. Stroj
vládne nad člověkem, určuje jeho hmot
ný blahobyt a jeho bídu, poněvadž člo
věk, odhodiv víru v ducha, ztratil jeho
sílu, složiv poklonu hmotě, zapsal se jí
na milost a nemilost. Výsledkem je
strach před sebou samým a před hroz
nou prázdnotou tam, kde dříve přebýval
duch. Proto ten útěk do houfu a blíže
k davům, v jichž víru, břesku tympanů
a ohňostrojů bláhové se snaží zapo
menout na zradu, kterou spáchal na
svém duchu. Chudák, opilý davovými in
stinkty, nemůže vidět a pochopit, v ja
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kém je nešťastném stavu. Po ješitné a
směšně »titanské« vzpouře proti duchu,
sklonil se pod otrocké jho· hmoty. Toto
postavení bude posledním slovem Evro
py? Znamenalo by to uschlé větve s vy
schlými plody. Najde-Ii Evropa, byť ma
lou menšinu spravedlivých a odhodla
ných, bude zachráněna; tito by sňali
pouta klamů, sobectví a otevřeli by
okna utrmáceným křídlům ducha, 'a ten
ve chvíli nového poznání by spatřil zas
na nebi hvězdy, které nikdy nepřestaly
svítit. Evropský štěp by sc znovu za
zelenal a šli bychom v ústrety novému
jaru a novému šťastnému obrození. —
Úhel odrazu rovná se úhlu dopadu. Jak
velké jsou viny, tak velké jsou tresty.
Jak velké bude úsilí najít ztracenou
cestu vzhůru, tak velký bude i zdar.
Zda naplní znovu Evropa vyschlé pohá
ry novým, svěžím a blahodárným nápo
jem, to spočívá jen na ní. Vše je na
světě k disposici a nic není nemožné.
Jen vůli mějme všichni svornou a sil
nou.
L. F.
x

Ke »slovenské cestě«
Nemýlíme-li se, podnětem ke »sloven
ské cestě« předsedy ÚRO, poslance Zá
potockého, která rozvířila zase na pár
dnů hladinu našeho veřejného života
tak tak uklidněnou diskusí o českc-slo
venské otázce, byla okolnost, že sloven
ští odboráři se zdaleka nemohou rovnat
českým, co se týče jejich všemocného
vlivu na hospodářství a politiku, protože
jejich členstvo není tak poddajné tota
litním snahám vedení. Prokázaly to
ostatně vyhrůžky, vznesené předsedou
ÚRO na adresu slovenských kritiků je
ho zájezdu, kteří řekli upřímně svoje
mínění, což v demokratickém státě ne
vybočuje z rámce dovolené kritiky.
Ostatně doslov předsedy ÚRO v jeho
orgánu, nadepsaný »Slovenská cesta«,
znova potvrzuje cíle této organisace,
s nimiž všichni občané tohoto státu,
a zvláště Slovenska, nemohou souhlasit.
Napsal totiž m. j. toto: »Ke všem těm
stranám Národní fronty, které budou
důsledně plnit program národní revo
luce a omezovat soukromokapitalistické
podnikání a vykořisťování bude mít ROH
nejpřátelštější poměr. Proti obnovováni
a rozmnožování soukromokapitálistického podnikání budeme se však bránit.
Obnova a rozšiřování tohoto podnikání
dovedly by nás neodvratně k hospodář
ské krisi a nezaměstnanosti, k útokům
na existence pracujících.« Tak, tady to
má každý černé na bílém, že košický
program, který mluví o podpoře malého
a středního podnikáni, nenalezl milosti
před zraky předsedy ÚRO, jenž nad ním
láme hůl a z nadstranické organisace
činí vlastně filiálku obou komunistic
kých stran, protože nekomunistické a
občanské strany jsou pro zachování a'
rozšíření malého a středního soukromé
ho podnikání! Příčinou hospodářské krí-

Zaliradníci ohrožují bezpečnost?
Dne 9. července t. r. svolalo společen
stvo zahradníků ,v Mladé Boleslavi své
učně, aby po tříletém učení se přesvěd
čilo, jak u svých pánů prospívali a če
mu se naučili. Večer před konáním
zkoušek o 21. hod. obdržel předseda
společenstva od bezpečnostního refe
renta ONV v Mladé Boleslavi výměr,
ve kterém se mu sděluje, že na pokyn
JSCZ se dotahoval u ministerstva země
dělství; které mu prý písemně oznámilo,
že konání zkoušek je nezákonné. V dů
sledku toho jejich pořádání zakázal.
Když pak učňové, kteří přirozeně o zákazu ničeho nevěděli; se druhého dne
shromáždili ve zkušební místnosti, byli
dvěma uniformovanými členy SNB od
vedeni a vedeni celým městem do bu
dovy ONV. Zde jim po marné intervenci
k odvolám zákazu předseda společen
stva oznámil; že se zkoušky nebudou
kbnati, a -poslal je domů.
Postup bezpečnostního referenta vy
volal pobouření nejen mezi účastníky;
ale i u občanů, kteří s rozhořčením se
dotazovali; proč 29 mladých hochů je
vedeno městem uniformovanou hlíd
kou. Nespokojenost byla pak tím větší,
když se dověděli, že společenstev ní
zkoušky se v nové republice zakazují na
základě okupantského vládního naří
zení z roku 1942. Tohoto nařízení za
hradníci, kteří byli násilím a proti své
vůli přeřazeni do ministerstva zeměděl
ství; ani v době největšího německého
teroru neuposlechli a zůstali ve svých
společenstvech i nadále členy Ústřed
ního svazu řemesla, kde jsou až dodnes.
Je proto trapné, že JSCZ dnes, více
jak dva roky po revoluci, nejenže uplat
ňuje provádění okupantského vládního
nařízení, ale dokonce nevinné učně ne
chává voditi po městě jako zločince uni
formovanou stráží bezpečnosti.
Celý případ byl přirozeně Jednotou
společenstev zahradníků v Praze po
stoupen zemskému národnímu výboru
a vedení stran Národní fronty, aby proti
původcům bylo zakročeno a vinníci
pohnáni k odpovědnosti.
se může býti totiž právě tak znárodně
ně podnikání jako soukromé. Vždyť po
dle slov předsedy ÚRO znárodněné pod
nikání hospodaří lajdácky a žije z pod
staty. Ostatně již dnešní stav zaměst
nanosti na př. textilního průmyslu není
povzbuzující a v desítkách měst se mar
ně hlásí tisíce uchazečů o práci. Kolik
je u nás nezaměstnaných, se však nikdo
nedoví. O tom se prostě mlčí. ’ flk.

Disparita zemědělských cen
Vedle nedostatku pracovních sil je
příkrá disparita mezi cenami zeměděl
ských a průmyslových výrobků jistě nej
závažnější otázkou; v tomto směru se
ji nemůže rovnat žádná jiná, tím méně
pak parcelace z titulu nové pozemkové
reformy. Cenová disparita v zemědělství
má již dnes za následek, že většina vel
kých statků, kde pracovní nasazení ma
jitele a jeho rodiny nestačí levnou prací
vyplnit nedostatek námezdních pracov
ních sil, je již dnes nerentabilní a nyní
po úpravě mezd čeledi a zemědělskému
dělnictvu, k nim přibude pravděpodobně
většina i středních statků, takže země
dělská produkce bude většinou ztrátová.
Za těchto okolností zemědělci nebudou
mít zájem o příděly půdy, když nestačí x,
často ani obdělat tu, kterou mají. Na dru
hé straně získání pár strychů pole, s nímž
nová pozemková reforma kalkuluje, při
měje mnoho zemědělců ke sníženi inten
sivního hospodaření, budou raději hos
podařit extensivně, a to znamená opět
snížení hektarových výnosů a větší zá
vislost státu na dovozu potravin. Dělení
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osvědčených hospodářských celků je
vždycky snazší než tvořeni spravedlivěj
ších cenových relací. Proti tomu je roz
hodně těžší vyrobit moderní traktor za
cenu, jakou platí americký farmář, t. j.
za 80 metráků pšenice, kdežto náš za
něj musí dát 200 metráků i více. Za 1 kg
pšenice dostane farmář gallon, t. j. 4.5 1
pohonné látky, kdežto náš rolník musí
dát 2 kg pšenice za 1 kg provozních
hmot pro traktory. Farmář dostane pár
celokožených bot za 2.85 dolarů čili za
145 Kčs, kdežto obuv podobné jakosti
je u nás sotva pod 500 Kčs čili opět za
trojnásobek amerických cen k dostání.
Podobně je tomu u konfekce a jiných
potřeb, o stavbách ani nemluvě. Kčs je
v rukách zemědělce u nás uměle zne
hodnocována vysokými cenami, které
diktuje a schvaluje NÚC. Protože země
dělci, kteří představují s rodinami skoro
polovici národa, jsou tak ročně připravo
váni o desítky miliard Kčs, je snaha toto
vykořisťování zemědělců udržet tak
dlouho, jak bude jen možné. Proto se
s tak nesmírným vynaložením řečí a pa
píru rozviřují ostatní, pro zemědělce již
druhořadé problémy, aby se odvedla je
ho pozornost jinam a ztrátově pracující
znárodněný průmysl mohl se pohodlně
sanovat na jeho účet jako spotř^tele
i poplatníka!

Mechanisace zemědělství
Pro nemožnost, opatřiti chybějící sta
tisíce pracovních sil pro naše zeměděl
ství, je rychlá a účinná jeho mechanisace jediným prostředkem, jak zabrániti
hrozivému vzrůstu neobdělaných polí
(dnes již přes 100.000 ha!), a ještě hro
zivějšímu poklesu intensity zemědělské
produkce, jak se jeví klesajícím výtěž
kem obilnin z 1 ha. Jak ale vypadá pod
pora tomuto jedinému schůdnému výcho
disku v praxi, ukazuje oznámení o pří
dělu samovazačů. »Omezený počet hos
podářských strojů, jež jsou k disposici,
vyžaduje, aby žádosti byly posuzovány
co nejpečlivěji. To se týká zejména žá
dostí o travní, obilní žací stroje a samovazače. Žádosti o samovazače v měsí
cích červenci a srpnu budou vyřizovány
jen z těch obcí, kde nejsou vůbec. Žá
dosti o obilní žací stroje nemají být vů
bec v červenci a v srpnu postupovány
k vyřízení, travní žací stroje mohou
býti přidělovány jen těm obcím, jejichž
katastrální výměra pícnin a luk není
plně kryta stroji, při čemž se počítá
10 ha na 1 travní žací «troj. Tyto před
pisy platí jak pro soukromníky, tak 1pro strojní družstva, avšak při podání
žádosti na stejný druh stroje z téže obce
má přednost zemědělské strojní druž
stvo. Celkový počet žádostí o travní ža
cí stroje v měsících červenci a srpnu
nemá přesahovat počet 20 strojů v obvodu
oblastní úřadovny JSČZ. Všechny žá
dosti, zejména však horských pastevních družstev, mají býti rychle a před
nostně vyřizovány.« Protože náš znárod
něný průmysl zemědělských strojů vy
rábí málo strojů (protože je většinou
zpolitisován a často neodborně veden,
protože dříve vyráběl jich tolik, že je
vyvážel do celé Evropy), talk se ta tro
cha ještě přiděluje stejným stylem, t. j.
přednostně družstvům. Přitom se veřej
nost dovídá, že v době, kdy je mechanisace zemědělství u nás heslem dne,
že jsou obce, které nemají vůbec ani
samovazač! Z toho je také patrno, jak
ve skutečnosti vypadají číslice, se kte
rými se operuje každý měsíc, pokud jde
o splnění dvouletého plánu v průmyslu.
»Lhát lze dvojím způsobem«, říkal Mark
Twain, >a to: tvrdit nepravdu, anebo dě
lat statistiku. ..«
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Demagogie s vy sokoškoláky
Některý tisk, a hlavně československý
rozhlas, věnoval už mnoho místa a času
v posledních dnech hlučně a okázale
ohlašované a komentované zprávě, že
ze 40.000 vysokoškoláků se přihlásilo na
zemědělské brigády pouhých 200. Odsou
div na základě těchto čísel celou českou
vysokoškolskou obec, jako se státem ne
cítící a jen ze státu ssající složku ob
čanstva, prohlásil komentátor rozhlasu
Ústřední rady odborů: Na štěstí máme
kromě této mládeže (rozuměj nesvědomitých studentů) ještě mládež v továr
nách a dílnách, kíerá má jiné cítění
s potřebami státu. Přitom — jistě jen
nedopatřením — zapomněl uvést, kolik
členů této mládeže se přihlásilo v době
dovolené na brigády. Ale o to tu
teď nejde. Nechceme poleinisovat, která
složka či dokonce politická strana vy
konává nezištněji a svědomitěji své po
vinnosti vůči státu. Forma brigád ko
nečně není jediným a zdaleka nejdůle
žitějším způsobem, jak těmto povinno
stem učinit zadost.
Co nejdůrazněji je však třeba odsou
dit demagogii s čísly, která je provádě
na v souvislosti s přihláškami vysoko
školáků na zemědělské práce. Svaz vy
sokoškolského studentstva organisoval
sice letos zemědělské brigády, které jsou
dobrovolné. Na ně se však přihlašovali
pouze ti vysokoškoláci, kterým se ne
podařilo najít nebo kteří už neměli za
jištěnou práci ani u svých rodičů, pří
buzných či v místě svého pobytu. Kaž
dému rozumnému člověku je jasné, že
je i národohospodářsky výhodnější a
úspornější, pracuje-li vysokoškolák na
zemědělských pracech ve svém bydlišti,
než musí-li jezditi, často stovky kilo
metrů, na vzdálené pracovní místo, kte
ré mu určí jeho Svaz, jak tomu bylo
třeba loňského roku — nehledě už k to
mu, že nespokojenost takových přiká
zaných brigádníků se stravováním a
ubytováním byla v loňském roce znač
ná, Některým redaktorům a komentá
torům však zřejmě nezáleží na tom, ko
lik se ušetří národohospodářských hod
not uspořením cestovného a režie. Na
fouklá čísla jsou jim přednější.
Není tedy pravda, že pouze 200 vyso
koškoláků bude letos pracovat na ze
mědělských pracích. Bude jich mnohem
a mnohem více. Je to každému zřejmé,
kdo trochu přemýšlí: neboť kdyby pra
covali jenom ti vysokoškoláci, kteří po
cházejí ze zemědělských rodin, bylo by
jich několik tisíc. A jejich práce doma
je přece přes prázdniny samozřejmá.
Kromě nich, ovšem je mnoho těch, kteří
pracují u svých příbuzných či v místě
svého bydliště, mnoho těch, kteří jsou
zaměstnáni v oboru alespoň blízkém své
mu studiu, jako ve stavebnictví, v hor
nictví, v nemocnicích a jinde.
Demagogie s čísly, kterými se někdo
snaží vrhnout to nejhorší světlo na čes
ké vysokoškoláky, je pak více odsouzení
hodná, že je prováděna v rozhlasu, kte
rý má mít aspoň snahu o objektivní in
formování a který má možnosti si lehce
zjistit skutečnosti. Moravcovská tenden
ce, vrhat špínu na inteligenci stůj co
stůj, tedy znovu ožívá. Či byl snad vý
sledek minulých fakultních voleb a slo
žení dnešního vedení studentstva příči
nou toho, že se neváhalo sáhnout ani
k demagogii, aby vysokoškoláci byli
označeni jako živel nesvědomitý a nestátofvorný ?
okt.

K zasedání rady MSS
Začátkem srpna koná se v Praze za
sedání Mezinárodního svazu studentstva,

na němž bude pojednáno o poměrech na
vysokých školách jednotlivých států a
stanoveny směrnice pro činnost výkonné
ho výboru MSS v příštím roce.
O významu, jejž přikládají tomuto za
sedání studenti všech zemi, svědčí zprá
vy o rozporech při stanovení delegací,
jež se udály na př. v Rakousku mezi stu
dentskými organisacemi komunistů, so
cialistů a lidovců. Tyto zprávy naznaču
jí, že i v ostatních zemích Evropy zauja
li studenti-nekomunisté, po přechodné
nadvládě krajních marxistů, významná
místa ve studentských organisacích, a
že proto také žádají patřičné zastoupení
na pražském sněmování. Nebude tedy le
tošní »malý studentský kongTes« výluč
nou záležitostí marxistů, jako tomu by
lo loni. Tato skutečnost může značně napraviti špatnou pověst Mezinárodního
student, svazu na př. v Holandsku a Itá
lii, jež z MSS z důvodů jeho politické
jednostranností vystoupily.
Jmenování čs. studentské delegace, jež
bylo v minulých dnech Ústředním sva
zem čs. studentstva provedeno, setkalo se
s naprostým souhlasem na všech stra
nách. Ačkoliv komunističtí studenti ne
mají ve výboru ÚSČsS ani jednoho zá
stupce, byla při sestavování přísně res
pektována zásada poměrného zastoupení
podle výsledků fakultních voleb, přes to,
že loni komunisté do československé 15členné delegace nepřipustili ani jediného
lidovce. Z politického profilu vyhlíží čs.
delegace následovně: Dr Ondruš (slov,
dem.), Ing. Grohmann (KSČ), Ing. C.
Zich (nár. soc.), JUC Leviček (lid.).
Má tedy naše delegace, jíž bude pomáhati 8členný poradní sbor, složený větši
nou z odborných referentů ÚSČsS, příz
nivé podmínky pro úspěšné hájení našich
zájmů, protože nebude rušena žádnými
vnitrostranickými zásahy a útoky. Jedi
nou bolestí je, že ministerstvo vnitra ne
schválilo dosud opravené stanovy ÚSČsS,
takže jak Ústřední svaz, tak naše dele,
gace podle práva vlastně neexistují. J. R.

Lidová mládež a festival
Stanovisko mládeže čs. strany lidové
k t. zv. světovému festivalu mládeže,
jenž se v těchto dnech koná v Praze,
bylo od počátku zcela negativní. Vedení
mládeže ČSL vyslalo sice zprvu, aby
ukázalo dobrou vůli ke spolupráci, po
zorovatele do čs. festivalového výboru,
kterého ale brzy nato odvolalo, jakmile
se ukázalo, že jde opět o podnik zcela
komunistický. Tisku strany byl pak dá.n
pokyn, aby o festivalu zachoval stejné
mlčení, jako ostatní tisk o sjezdu mlá
deže ČSL.
Správnost tohoto zásadního stanoviska
potvrdilo brzy poté vystoupení mladých
slovenských demokratů, kteří se původně
ke spolupráci přihlásili a byli též za
stoupeni svým předsedou dr. Bárem
v předsednictvu čs. festivalového výbo
ru. Ke všeobecnému překvapení přihlá
sili se k aktivní spolupráci, ruku v ruce
s SČM, v níž také vytrvali, kromě soc.
demokratů 1 mladí národní socialisté,
kteří tak opět potvrdili proměnlivost
své politiky. V odměnu za to dostalo
se jim I. místopředsednictví a dalších
funkcí v čs. festivalovém výboru. Doufali-li však nár. soc., že festival ovlád
nou, trpce se zklamali, protože v řadách
členstva bylo rozhodnutí o účasti na
festivalu přijato s naprostým nesouhla
sem a z toho důvodu se jim nedostává
dalších spolupracovníků.
Zatím co tedy čs. festivalový výbor
není na pohled zcela v rukách komu
nistů (předsedou je Maleček, soc. dem.),
je tomu zcela jinak s ústředním výbo
rem, kde je neomezeným pánem gene
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rální sekretář komunista JUC Tuček.
Podle toho také vyhlížejí jednotlivé de
legace.
Obzory přinesly již v jednom z minu
lých čísel zprávu svého římského dopi
sovatele o tom, že mládež daleko nej
větší italské křesťansko-demokratické
strany Democrazia Cristiana se praž
ského festivalu nezúčastní. Stejné sta
novisko zaujala i křesťanská mládež
ostatních evropských států. V minulých
dnech obdržel zahraniční referent mlá
deže ČSL Bauer připiš, v němž ústřední
sekretariát vrcholné organisace britské
mládeže sděluje, že ani jedna ze 30 jí
podřízených organisací mládeže se festi
valu nezúčastní. Nepřijedou ani mladí
labouristé. Jistě je příznačné, že i de
legace kanadská je z 80% složena z ko
munistů.
Za této situace se jeví pražský festi
val, subvencovaný, bohužel, čs. vládou
milionovými částkami, jako podnik vý
lučně mládeže komunistické, na němž
česká a slovenská nekomunistická mlá
dež nemá co pohledávat.
J. R.

Festivalová jednota mládeže
Tak zvaní/ festival mládeže, který po
řádá marxistický SCM za spolupráce
národních socialistů, je často velmi za
jímavá podívaná. Stačí číst denní tisk.
Mladá fronta. Rudé právo a Práce já
sají bez výhrad. Právo lidu protestuje
při celkovém '..kladném postoji“ proti
stranickému zneužíváni; a Svobodné
slovo se. hlasitě hlásí o svůj podíl, který
vykonalo k provozu tohoto podniku.
Rozhodně typické: 1. Že by soudruzi
z Hybernské ulice prohlédali? 2. Mladí
národně socialističtí borci najednou
opět nevidí ráz svazáckých pořadatelů a
mohou se ukřičet pozdravy. Jedině mla
dí lidovci v nepsaném, ale jasném, sro
zumění s ostatní křesťanskou mládeží
světa stojí stranou. Denní tisk se ome
zuje na zpravodajské, novinářsky nutné
registrování, při čemž přinesl výmluv
nou zprávtt o neúčasti hlavní britské
ústředny mládeže. A ještě jedna věc.
Proč representují před cizinou na t. zv.
festivalu mládeže českou zábavu hou
pačky. kolotoče a střelnice, to nevíme.
Nic lepšího jsme už servírovat nemohli?

Legrace s vojenským tajemstvím
Jak jsme se dočtli v denních listech
13. t. m., byl v Českých Budějovicích
12. července generálem Hasalem slav
nostně odevzdán vojenskému útvaru
4659 praporec, který president republiky
za války věnoval stíhacím perutím 310,
312 a 313, jako nástupci oněch perutí.
Móda, označovat vojenské útvary čísli
covými značkami poštovní schránky —
vše to z důvodů ovšem vojenského ta
jemství — působí zvláště účinně v po
dobných případech, kdy i naprostý laik
z textu zprávy zjistí, že „vojenský útvar
4659“ je: a) v Českých Budějovicích,
b) protože je nástupcem oněch tří stíha
cích perutí, je to asi útvar letectva,
c) protože peruť je oddílem letectva (ob
doba praporu pěšího, oddílu dělostře
lectva či korouhve jezdectva), jde asi
o stíhací letecký pluk.
Nejde však jen o to: k opravdové
branné výchově patří i hrdé přiznání
se vojáka k tradici jeho útvaru. Dovedu
si představit, že pěšák může být hrdý
na své příslušenství třeba k p. pl. 10
Jana Sladkého Koziny či k p. pl. 21 mar
šála Foche, že dělostřelec může být hrdý
na svou příslušnost k baterii škpt. Kulikovského a letec na své příslušenství
k 310., 312. či 313. stíhací peruti. Tato
jména, to jsou kapitoly českosloven
ských vojenských dějin-. Nedovedu si
však představit hrdost na příslušenství
k ,;číslu X Y Z“ poštovní přihrádky.
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Deserce z povolání, nemoc
dneška

ho budování státu neodvažují se dne·
mnozí pražští občané v nočních hodinách'
sami na ulici, ačkoliv doby »žiletkářů«
jsou již dávno za námi.
Také vyšetřování spáchaných zločinů
naprosto neuspokojuje a většinou končí
zcela bezúspěšně. To vše nevadí v pění
chvalozpěvů na naši bezpečnostní službu,
když v letech předválečných byly na ni
podnikány ostré útoky pro neúspěchy
v případech daleko složitějších.
Naše občanstvo však očekává vysvět
lení, jak bylo použito nových členů SNB,
kam byli přeřazeni staří, zda je v pohra,
ničí nutno i po odsunu Němců udržovali
tak silné sbory, a proč před válkou za
daleko menšího počtu policejního sboru
bylo o bezpečnost obyvatelstva postaráno
daleko lépe, než dnes.
J. R.

Mezi nejvážnější zjevy porevoluční
patří u nás deserce z povolání. Převa
žuje zde deserce dobrovolná pod zorným
úhlem skutečného či domnělého sociál
ního vzestupu, i když máme dost pří
padů deserce nucené, jejímž motivem je
naopak vynucený sociální sestup posti
ženého občana. Kvalifikovaný horník
zatoužil být národním správcem horské
chaty a ani dva brigádníci ho nenahra
dí. Natěrači učarovala aktovka kontro
lora cen zeleniny a ovoce. Zedníkovi zase
titul tajemníka různých »Svazů přátel«
atd. Soustružníkovi psací stůl na úřadu"
odíraný práce nebo funkcionáře KOR.
Uklízečce místo poštovní úřednice.
Služce ze statku místo písařky MNV.
Kolomazníku referentství nikoliv snad
v jeho oboru, ale v zemědělství. Školnici Zvůle místo spravedlnosti
důležitá funkce MNV, jí na hony vzdá
Do redakce jsme dostali následujíčí
lená. Stolaři místo vrátného v cukro
dokument doby, který doslovně citu
varu. Slevači ocele místo inkasisty. Sléjeme. Závěr nechť si každý učiní:
vači litiny místo hlídače. Automechani
Podepsaný Josef T v r z nik, nadporu
kovi místo obchodního zástupce. Zá
čík SNB, m. sl. bytem v Kolíně II, Bachmečníkovi a brusiči vysoké úřady, kde
mačská 391 I; podává tímto vysvětlení
denně dokazují, že nejsou na výši situa
k odsouzení trestní nalézací komisí ONV
ce atd. Jinde zase naši odborníci evrop
v Kolíně ze dne 4. května 1947 k pokutě
ské pověsti byli zapuzeni ze svých od
5000 Kčs a k veřejnému pokáránu;
povědných míst a donuceni přijmout
Za okupace jsem byl nejprve velite
podřízená místa, kde jejich znalosti jsou
lem policie v Poličce (1947—1941), od
zakopanou hřivnou. Jejich výčet by byl
15. března 1941 pak velitelem policie
nemenši, než »snaživých« lidí, okouzle
Kolíně, kam jsem byl přeložen mi
ných aktovkou a psacím stolem. Škody vnisterstvem
vnitra v Praze v důsledku
z toho vzniklé si můžeme spočítat, je
domnělé vzpoury proti Němcům, kterou
jich následky cítíme sami na sobě a vi
jsem měl vyvolati a pro kterou nás bylo
díme je kolem sebe na nevýkonnosti a
5 městských úředníků 6 týdnů vězněno
drahotě našeho úřadování. Spatně a
a vyšetřováno gestapem. Celkem jsem
draze, to je výsledek deserce z povo
byl čtyřikrát gestapem zatčen; a to po
lání, této těžké nemoci dneška.
prvé 10. října 1938 pro domnělé násilí
proti německému příslušníku a napo
Bezpečnost občanů
sledy 7. května večer v Kolíně jako ve
doucí odboje na Kolínsku; kde jsem měl
Ve své poslední schůzi před prázdni
být popraven, ale již k tomu nedošlo.
nami schválilo plenům ústavodárného Ná
rodního shromáždění zákon o Sboru ná
Byl jsem zapojen do čtyř illegálních
rodní bezpečnosti. Zvláštní pozornosti za
skupin, z nichž jedné prostřednictvím
slouží si jořitom sdělení zpravodaje za poručíka Nedvěda jsem podával zprávy
výbor rozpočtový, poslance lidové stra
(o stavu vojska na Kolínsku a o situaci
ny Vičánka, který pravil, že přes odpor
a náladě), které se posílaly do zahraničí.
většiny poslanců rozpočtového výboru po
Přechovával jsem 50 pistolí a 575 ná
bojů, a na revoluci jsem měl připra
dařilo se zástupci ministerstva vnitra
veno 550 litrů benzinu a 180 litrů autoprosaditi při konečné redakci do zákona
oleje.
odstavec, který se týká přijetí členů sbo
V revoluci jsem zachránil 53 osoby
ru po květnu 1945. Tito členové byli při
jati všichni, i když -nesplnili přijímací před popravou, mezi nimi i nynějšího
poslance NS JUDr Miroslava Jelínka,
podmínky, aniž před tím vykonali preadvokáta v Kolíně.
senční službu vojenskou a kteří ani ne
Přes toto jsem byl na popud jednoho
byli účastníky národního boje za osvobo
podřízeného strážníka dne 2. června
zení. Prakticky to podle slov posl. Vi
1945 zatčen v Jablonci n, Nisou, kde
čánka znamená rozmnoženi počtu pří
jsem byl velitelem policie; a vězněn 21
slušníků stráže bezpečnosti proti letům
měsíců a 12 dnů a u hlavního přelíčení
předválečným téměř na dvojnásobek, což
před mimořádným lidovým soudem v
znamená velmi pochybný krok k omezení
Kolíně dne 13. a 14. března 1947 zproš
demokracie. Neboť stupeň demokracie se
těn ze všech bodů obžaloby.
řídí obyčejně početním stavem stráže
bezpečnosti.
z
Ježto jsem byl veřejným zaměstnan
cem, měl jsem býti dále souzen před
Toto sdělení je pro naši veřejnost ne
očistnou komisí veřejných zaměstnanců
smírným překvapením. Prostý občan se
v Kutné Hoře. Zde jsem se však již ne
táže, kam se poděly ty tisíce nových čle
dostal v době platnosti malého retribučnů SNB a kde jsou ti staří, když na uli
ního dekretu na řadu, a proto bezpeč
cích měst není ve večerních hodinách uni
nostní referent ONV v Kolíně Lněnička
formovaná stráž bezpečnosti k spatření,
(KSČ) osobně zajel dne 1. května 1947
a v případě potřeby se nikdo nedovolá
pro mé spisy do Kutné Hory a tyto při
pomoci! A ačkoliv již uplynuly přes dva
vezl do Kolína, abych zde byl souzen
roky od revoluce, nemine téměř dne. aby
před nalézací komisí.
tisk nepřinesl zprávu o dalším odvážném
Toto se stalo několik dnů po tom, kdy
zločinu, který měl za následek ztrátu ne
jsem se hlásil o vrácení svého moto
bo ohrožení lidského života. Smutného
cyklu Jawa 250. spec. Duplex, který má
prvenství desahuje v tomto směru hlavní
v národní správě komunista St. Kubí
město Praha.
ček z Kolína a o 30 obrazů originálů,
Odvážné útoky na pražské autodoprav
uskladněných na ONV v Kolíně, z nichž
ce, z nichž případ J. Sykyty skončil tak
však bylo neznámým pachatelem něko
tragicky, loupežná vloupání, přepadení
lik nejlepších odcizeno.
na osvětlených živých ulicích, jež jsou
Prvně jsem byl souzen nalézací ko
v Praze na denním pořádku, noční střel
misí. řádně složenou dne 3. května 1947
ba z domů v Praze XIX, dávají našim
a ježto mi .nebyla doručena obsílka,
bezpečnostním orgánům velmi špatné vy
bylo komisí rozhodnuto, že se můj celý
svědčeni. Uprostřed dvouletky a klidné
případ předává řádnému soudil k další
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mu 'projednáni. O tomto bul sepsán pro
tokol.
Když se však o tom dověděli komu
nisté v čele s bezpečnostním referentem
Lněničkou; byla ustanovena jiná komi
se, složená ze 3 příslušníků komunis
tické strany a 1 nár. soc., která soudila
dne 4. května 1947 — v neděli — znovu.
Komisi této předsedal rovněž přísluš
ník KSC dr. Vobořil, který byl předse
dou komise-i dne 3. května 1947 a ohra
dil se, že můj případ byl řádně projed
nán dne 3. května 1947 a proto jej ode
přel znovu projednávati a poukázal na
protiprávní jednání této komise. Bezp.
referent Lněnička však podepsal pí
semný rozkaz této komise; že musí býti
můj případ znovu projednán a defini
tivně skončen. Na to prohlásil předseda
komise dr. Vobořil, že se nezúčastní hla
sování a ježto usnesení bude proti jeho
víili, odepřel již předem vyhotovení
trestního nálezu a jeho podepsání. Po
tomto bylo usneseno ostatními členy ko
mise, že nález vyhotoví a podepíše St.
Kubíček, povoláním zedník, který měl
o moje odsouzení největší zájem, ježto
má v národní správě můj motocykl a
hodlá si jej ponechati.
Po tomto jsem byl skutečně bez mé
přítomnosti; bez obeslání svědků žaloby
a obhajoby odsouzen a na trestním ná
lezu je výslovně uvedeno, že v mém
případě nepřitěžovalo nic a polehčovala
revoluční a odbojová činnost.
Tento výměr mi byl doručen 29. květ
na 1947 a podal jsem proti němu odvo
lání k ZNV v Praze a rovněž i dozorčí
stížnost.
Toto odvolání je nyní u ZNV. odd.
TOK (trestní odvolací komise).
Moje obhajoba a ostatní výlohy činí
50.000 Kčs. což bylo také důvodem mého
odsouzení.
Stavem tímto trpí nejvíce moje pětičlenná rodina, neb mně není vyplácena
celá páže a nedoplatek činí již asi 80.000
Kčs.
V Praze dne 30. června 1947.
Josef Tvrzník.

Falešní národní správci mezi
falešnými drahokamy
Bor byl kdysi známým ^střediskem
výroby falešných drahokamů ze skla a
jednou z výsep našeho sklářského vý
vozu vedle Jablonce n. N. Po převratu
byly někdejší bohaté německé podniky
rozděleny mezi uchazeče z řad největší
naší strany, patrně bez ohledu na jejich
odbornou zdatnost a zejména charakter.
Kromě ochabnutí exportu projevilo se to
také tím, že nyní musila řada národních
správců v Boru býti vyměněna, protože
se při revisi ukázalo, že dosavadní správ
ci zavinili ztráty ve výši hodně přes 20
milionů Kčs. Při tom se spis o tom na
úřadech ztratil a není k nalezení. Je to
také jedna z ukázek, jak se v pohraničí
hospodařilo a dosud hospodaří a jak se
provádí »očista«, když spis s výsledky
o revisi se »ztratí«. Patrně proto, aby
v Boru »osvědčení« národní správci
mohli býti dosazeni jinam, kde budou
moci uplatnit nabyté zkušenosti ne tak
s produktivitou svěřených podniků, jako
s jejich pokladnami.

Maďaři a my
Maďarská pošta vydala v těchto dnech
pamětní aršík k poctě zemřelého presi
denta USA, F. D. Roosevelta. Aršík má
čtyři známky s presidentovým portré
tem; kromě toho každá ze známek symbolisuje jednu ze čtyř svobod, které
F. D. Roosevelt vyhlásil 6. ledna 1941.
Až se zase bude u nás některý ze žur
nalistů s vaječnou skořápkou na za
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dečku divit, jak je možné, že Maďaři
mají mezinárodně-politické úspěchy a
že se- jim nejen na Východě, ale i na Zá
padě vychází vstříc, nechť laskavě srov
ná společenské mravy, obvyklé vůči USA
a pod. u nás se způsobem, který v téže
věci zachovávají Maďaři.

Komunismus a křesťanství
Sovětský časopis »Bolševik« tvrdí, že
finanční magnáti v západní Evropě uží
vají náboženství jako hráze proti roz
voji t. zv. pokrokových demokratických
sil. Katolické strany se prý staly stře
dem buržoasních živlů. Jednotná fronta
buržoasie a katolické Církve nabyla prý
vyloženě mezinárodních forem. List po
ukazuje, že netoliko komunismus posu
zuje křesťanství jako brzdu demokratic
kého a komunistického linutí. List cituje
britský časopis »Economist« a konsta
tuje, že poslední rok se vyznačuje ne
očekávaným a překvapujícím rozšíře
ním politické činnosti křesťanství. Všu
de, kde je prý aktivní oposice proti le
vici, a to je fakticky v každé zemi, s vý
jimkou Jugoslávie, Rumunska a Bulhar
ska, je křesťanství výspou nového dru
hu konservativců. Komunistické strany
prý však odrážejí četně pokusy rozdělit
pracující lid podle jeho náboženského
zaměřeni. List píše, že v Maďarsku, kde
právě strana svobody se rozešla, po
něvadž nechce riskovat životy a bezpeč
nost členstva, kardinál Mindeszenty se
rozhodně postavil proti komunismu. Z
reakčního spiklenectví byl nařčen i pol
ský kardinál Hlond. List praví, že reakčnost křesťanství se jeví zřetelně v ze
mích s lidovou demokracií.

Kam spěje Německo?
Jednou z hlavních thesí nacistické
propagandy poversailleského Německa
bylo, že německý národ byl oklamán,
když uvěřil 14 bodům Wilsonovým a
když pak vítězové jeho důvěru zkla
mali. To bylo pak využíváno dvojím
způsobem: formou nových požadavků
ve jménu porušení práv a spravedlnosti
a k psychické mobilisaci »oklamaného
národa«, t. j. k obrození bojujícího ňěmeckého nacismu. Zdálo by se, že po
druhé válce učinili vítězové vše, aby
Němcům nedali ani zdánlivé sliby, které
by pro ně mohly být podnětem k něja
kým požadavkům nebo k vytvořeni myt
hu o nějakém zklamání. Ba naopak, jak
britské these Vansittartovy, tak i ame
rické Morgenthauovy přinášely Něm
cům tak smutné perspektivy, že těchto
»slibů« nikdo v Německu dnes rád ne
vzpomíná. Stalinova these, že Hitlerové
odcházejí, avšak německý národ zůstá
vá, nehodila se také jako podklad k po
žadavkům poražených. Postupimská
usnesení hlásala jasně, že nadešla doba,
kdy »německý národ musí být potrestán
za své hrozné zločiny«. Bylo učiněno
vše, aby bylo Němcům znemožněno
klást nějaké požadavky. V posledních
měsících jsme však svědky obrození poversailleské these. Němci znovu vystupují
jako oklamané oběti, které uvěřily ten
tokrát Atlantické chartě. S touto thesí
vystupují v poslední době častěji politi
kové různých odstínů. Podezdívkú k ní
dávají němečtí učenci, kteří jdou ještě
mnohem dále. V článcích, zdánlivě vě
deckého rázu, snaží se prokázat, že ví
tězné mocnosti nemají práva vydávat
nějaká nařízení, přesahující rámec haagské konvence z r. 1905. Tato konvence
se týká normální okupace v době války
a předvídá zatížení hospodářství země
pouze náklady okupace, a to v rozsahu,
jaký je pro dotyčné státní hospodářství

únosný. Dovolávání se tohoto ustanovení
právě se strany Němců nepostrádá pi
kanterie, neboť nikdo v dějinách světa
neporušil tyto normy tak brutálním způ
sobem, jako Německo za poslední války.
Německým učencům to však nikterak
nevadí. Říkají, že se toho dopustili hi
tlerovci a uznávají, že to bylo nespráv
né. Za to byli Goering, Rosenberg a
Frank odsouzeni k smrti. Mnoho Němců
považuje však norimberský rozsudek za
mstu vítězů. »My, němečtí učenci, pova
žujeme rozsudek za spravedlivý trest,
za jednáni vítězů v okupované zemi a
žádáme, aby se i u nás vítězové podle
toho řídili. Čím se však odlišuje — táží
se tito učenci — požadavek reparací od
hitlerovské okupace? Ničím. Proto je
třeba dorozumět se před jakoukoli de
montáží se zástupci suverénního němec
kého národa.« Německo není územím svr
chovaného státu, v době války okupova
ným, a pseudovědecké výklady, že ně
mecký národ zůstal nadále suverénní
přes podepsání kapitulace a proti Postupími jsou zjevným posměchem mezi
národním smlouvám. Svrchovanou moc
v Německu vykonává Spojenecká kon
trolní rada a její povinností je, zajistit
reparace. Postupné získávání politických
práv je odvislé od pokroku demokratisace Německa.
Dnešní německé hlasy vyžadují bedli
vé pozornosti. Nejen z toho důvodu, že
v otázce reparací usilují o to, aby se
opakovala tragikomédie z období pover
sailleského, že tyto hlasy jsou výrazem
veřejného odmítání postupimských usne
sení a že dva roky po vojenské porážce
Německa začíná návrat k praktikám
podlamování mezinárodních závazků.
Tyto hlasy dokazují především, že obrov
ská většina německých politiků nevede
své krajany na obtížnou cestu vnitřního
přerodu, nýbrž po starých stopách proti
právních požadavků, jen aby se vyho
vělo nacistickým choutkám a ctižádosti.
K. H. (z Dz. Z.)

Červenec 1945
Pařížský list »Le Figaro« uveřejňuje
velmi zajímavý článek, nadepsaný »Na
úsvitě atomového věku«. Všímá si v něm
událostí, jež se zběhly ve druhé polovině
července 1945, událostí, jejichž význam
je nesmírně veliký pro celou budoucnost.
»Le Figaro« praví, že »tehdy byla psána
kapitola historie, o které jsme ještě dnes
málo \ informováni«. Ve druhé polovině
července 1945 zasedala totiž v Postupimi
»konference tří«, na které se rozhodovalo
netoliko o věcech evropských, nýbrž i o
Japonsku a z této konference 28. a 29.
července dal president Spojených států
Truman rozkaz svrhnouti první atomo
vou pumu na Japonsko. Rozkazem, kte
rý vyšel z Postupimi, kde Truman zase
dal vedle maršála Stalina a vedle Churchilla do 28. července a do 2. srpna vedle
Attleeho. Do Postupimi přijel i ministr
války Spojených států Henry Stimson,
přinášeje presidentovi výsledky pokusu
s atomovou pumou v Novém Mexiku.
Tam totiž 16. července byla svržena prv
ní atomová puma a přítomní vědci a vo
jenští znalci se mohli na vlastní oči pře
svědčit o hrůzách, které způsobila. V Pcstupimi jednala Velká trojka o vstupu
Sovětského svazu do války proti Japon
sku. Na konferenci v Jaltě roku 1945 slí
bil maršál Stalin Rooseveltovi, že So
větský svaz vyhlásí válku Japonsku v 80
dnech po kapitulaci Německa. V Postu
pimi maršál Stalin tento slib netoliko zno
vu opakoval, nýbrž dodal, že Sovětský
svaz bude moci zakročit před 15. srpnem.
Z Postupimi tedy byl dán rozkaz svrh
nout na Japonsko prvou atomovou pu-
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mu. Je to patrno ze zprávy, uveřejněné
ve Washingtonu 9. srpna 1945 minister
stvem války. Z této zprávy se svět do
věděl, že generál Farrell dostal rozkaz
odletět ze Spojených států s první ato
movou pumou devět dní před bombardo
váním Hirošimy. Posádka mohla volit
mezi čtyřmi městy, na něž měla být pu
ma svržena a mezi nimiž byly i HirošAna
a Nagasaki, avšak nikoli bývalé hlavní
město japonské, kolébka japonského umění a kultury Kyoto. V Postupimi bylo
rozhodnuto posiati 26. července ultima
tum Japonsku, aby kapitulovalo. Japon
ský ministerský předseda Suzuki odpo
věděl na toto ultimatum 28. července zá
porně. Mezi 26. a 28. červencem se ko
naly volby ve Velké Britannii, v nichž
byli konservativci poraženi a 29. červen
ce nahradil Churchilla s Edenem v Pcstupimi nový předseda britské vlády Attlee
a nový zahraniční ministr Bevin. Je jisto,
že Churchill věděl o atomovém bádání ve
Spojených státech a je i pravděpodobné,
že výsledky byly oznámeny i Attleemu,
jakmile přijel do Postupimi. Ale zdá se,
že o bombardování atomovou pumou ne
byli zpraveni ani Angličané. 2. srpna by
la konference v Postupimi skončena a
Truman na své zpáteční cestě do Spoje
ných států oznámil asi britskému králi,
s nímž se setkal, úmysl, zasadit do boje
proti Japonsku atomovou pumu. Dopiso
vatel »Figara« soudí, že důvod, proč Tru
man utajil před maršálem Stalinem, že
Spojené státy hodlají užít proti Japonsku
nejstrašnější zbraně, spočívá v tom, že
chtěly miti samy nárok na vítězství nad
Japonskem. Rozkaz, daný v Postupimi,
měl býti splněn po 3. srpnu a byl dán
tehdy, když Truman věděl, že konference
skončí 2. srpna. Od 31. července psal
americký tisk velmi ostře proti mučení
válečných amerických zajatců v Japon
sku a tak připravoval náladu pro užití
nové zbraně. 6. srpna 1945 se celý svět
dověděl o hrůzách, způsobených v Hiro
šimě atomovou pumou, a 8. srpna prohlá
silo ministerstvo války ve Washingtonu,
že v blízké budoucnosti se této zbraně
již neužije. Doufalo se totiž, že Japonsko,
při uvážení úžasného jejího účinku v Hi
rošimě, bude kapitulovat. Nekapitulovalo
však a v noci z 8. na 9. srpna vyhlásil
Sovětský svaz Japonsku válku. 9. srp
na byla svržena druhá atomová puma
na Nagasaki a 10. srpna Japonsko kapi
tulovalo. »Atomová puma,« napsal Stimson v únoru 1947, »splnila tedy cíl, je
muž byla určena.«
.
IP

Pozemková reforma
ruskýma očima
Mezi významné sociálně-hospodářské
přeměny, k nimž došlo v zemích východ
ní Evropy, náleží především zeměděl
ská reforma. 27. číslo týdeníku »Novoje
vremja« otisklo v mezinárodním přehle
du pod nadpisem »Kdo brzdí pozemko
vou reformu v ČSR« poznámku, z níž
citujeme:
Radikální zemědělská reforma uspo
kojila nejen dlouholeté přáni rolníků po
půdě, ale i vážně podryla hospodářské
kořeny reakce a upevnila tím postavení
mladých pokrokových režimů.
V pozadí těchto událostí je pozoru
hodné, s jakými potížemi a jak zdlou
havě je uskutečňována zemědělská re
forma v Československu. Československá
demokratická veřejnost zde neskrývá
své rozčarování, neboť v mnoha ostat
ních směrech je ČSR příkladem při po
krokovém a demokratickém řešení sociálně-hospodářských otázek.
Časopis stručně probírá historii země
dělské reformy v ČSR a dovozuje, že
již v lednu 1945, kdy president republi
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ky podepsal dekret o konfiskaci půdy,
náležející Němcům a zrádcům vlasti, by
lo jasno, že velcí držitelé půdy, zejména
na Slovensku, nebudou ochotni ustou
pit bez boje ze svých posic. Ze 700.000
ha půdy, podléhající konfiskaci na Slo
vensku, bylo za prvních 8 měsíců zaba
veno všeho všudy 150.000 ha, při čemž
rolníci z toho obdrželi toliko 50.000 ha.
Zemědělská reforma na Slovensku prak
ticky selhala; velkostatkářské usedlosti
byly zachráněny a uchovaly se i ve
vnitřních okresech Čech, kde došlo ke
konfiskaci statků, patřících Němcům a
kolaborantům. V zemi je dnes na 400
velkostatků, s celkovou výměrou půl mi
lionu ha; velkokapitál, nehledě na zná
rodnění klíčového průmyslu a peněžnic
tví, si tak udržel silné posice v česko
slovenském zemědělství.
Demokratické kruhy země, uvědomu
jící si nenormálnosť vytvořené situace,
vytrvale žádají úspěšné zakončení ze
mědělské reformy. Od r. 1946 jsou v ze
mědělském parlamentním výboru projed
návány návrhy šesti zemědělských zá
konů, připravovaných ministerstvem ze
mědělství, které vede J. Ďuriš. Tyto ná
vrhy jsou známy nejširším masám rol
níků a nacházejí uvědomělou podporu na
české vesnici. Avšak většinu poslanců
zemědělského výboru tvoří reakční zá
stupci národně-socialistické, lidové a
slovenské demokratické strany, mnozí
z nich velkostatkáři. Jaké chápání a po·
rozumění pro skutečné potřeby rolnictva
— táže se časopis — lze očekávat od
dr. Feirabenda, zastupujícího ve výboru
stranu nár. soc. ? Tento bývalý předák
velkoburžoasní agrární strany si za vál
ky opatřil statek o 400 ha.
Reakční živly vynakládají všechno své
úsilí, aby zadižely a zvrátily úspěšně
započaté zemědělské reformy. Chtěly by
opakovat nabytou zkušenost ze sabotáže
agrární reformy, provedené mezí dvěma
válkami. Zapomínají však, že dnešní
Československo není Československem
předválečným a že vnitropolitické okol
nosti se v zemi zásadně změnily. Širo
ké kruhy československé pokrokové ve
řejnosti mají za to, že otázka úplné demokratisace zemědělských vztahů uzrá
la a nestrpí dalších průtahů.

Holandští zemědělci do Francie
Malá země věčných bojovníků s mo
řem, Nizozemsko, má takový stupeň po
pulace, že zemědělská — podstatná —
část obyvatelstva nemá možnost uplat
nění. Jedinou pomoc vidí mladí holand
ští selští synkové ve vystěhování. Kam?
Spojené státy americké neposkytují vel
kých možností, Kanada dodnes nevpusti
la do země všechny holandské manželky
svých vojáků, v jižní Africe* zřídili te
prve jakousi komisi pro emigraci. Pou
ze jižní Amerika dává příležitost, ale
klimatické a i politické a sociální po
měry jsou velmi odchylné od nizozem
ských.
Takto se naskýtá jediná příležitost:
vystěhovat se do Francie, stále mající
nedostatek aktivních sedláků. Již před
válkou tam bylo usazeno čtyři sta mla
dých Holanďanů a nyní je podáno přes
50.000 žádostí o povolení emigrace. Ni
zozemsko má nadprodukci zemědělsky
vzdělaných lidí; stačí poukázat na to. že
království má 62 hospodářských škol,
11 zahradnických, právě tak jako 1.014
t. zv. dovzdělávacích tříd.
Nemohli by být získáni tito vzorní
zemědělci pro pomoc k nám?

Francouzští katolíci v boji
o svobodu školy
Ve Vendée koná se v této době před
správními soudy několik přelíčení, kte

rá ukazují, že svoboda a právo ani ve
Francii nejsou zadarmo. Po přelíčeních
v Loudéacu, v La Roche-sur-Jon a
v Mayenne byli v Sables-ďOlonne žalo
váni čtyři kněží; abbé Garnier, vikář
v Saint-Michel des Sables-ďOlonne,
abbé PhélippeaUi farář v Saint-Gervais,
abbé Chanffeteau, farář v Saint-Christophe-du-Ligneron, a abbé Gautier, fa
rář v Saint Urbain. Všichni čtyři knězi
byli obžalováni; protože odmítli odvádět
z výnosu sbírek a dobročinných podni
ků, pořádaných ve prospěch svobod
ných škol, dávku; která z nich byla pře
depsána ve prospěch laických; protiná
boženských škol státních.
Během přelíčení vyšly najevo zají
mavé skutečnosti. Tak na příklad
v Saint-Gervais jsou dvě školy státní,
chlapecká a dívčí. Do chlapecké chodí
sedm žáků, z nichž dva jsou synové
učitele; do školy dívčí dvě žákyně,
z nichž jedna dcera učitelky. Začátkem
příštího školního roku budou na chla
pecké škole laické dva žáci a na dívčí
jedna žákyně; tyto tři děti budou stát
ostatní rodiče farnosti, kteří švé děti
posílají v počtu 186 do svobodné školy
církevní, 300.000 franků ročně, bez
světla, otopu a oprav budovy.
Obecní sekretář Rimbaud vypověděl
jako svědek, že ve farnosti SaintUrbain všechny děti chodí do svobodné
školy. Laická škola byla tedy pronajata
a nájem vynáší obci ročně 650Ö franků.
Msgre Cazaux, biskup lugonský. slyšen
jako svědek,· prohlásil:
„Katolíci trpí již dlouho. Nemohou a
nechtějí trpět déle. Pokoušeli se dosáh
nout splnění svých spravedlivých poža
davků všemi prostředky. Nikdo je nevyslechl, nikdo jim neodpověděl. Může
se někdo divit, že reagují velmi živě;
přichází-li nyní dokonce ještě fiskus a
žádá; aby mu odváděli vysoké dávky
z toho, co mezi sebou sebrali na platy
svých učitelů?“
Sedlák Bernard, když mu soudce hro
zil, že bude povolán k odpovědnosti za
své .meobčanské jednání“, odpověděl:
„Já se k té odpovědnosti plně hlásím!
To nejsou školy farářů. To jsou naše
školy. My jsme si je postavili a my je
platíme. A my nebudeme platit školy, do
kterých své děti neposíláme!“
Po svém svědeckém výslechu byl
biskup Msgre Cazaux nadšeně pozdra
vován několika tisíci lidí; kteří na něho
za zpěvu náboženských písní čtyři hohodiny čekali před soudní budovou.
„Dobrá,“ říkalo se v davech; „když stát
nechce nic udělat pro naše školy; nebu
deme jednoduše platit daně. Ať si pro
ně přijdou — přivítáme je vidlemi!“
V celé Vendée jsou katolíci odhodláni
sáhnout k daňové stávce, nepřestane-li
pronásledování svobodného katolického
školství. Politickému sektářství, hlou
posti a nešikovnosti podařilo se tu vel
mi úspěšně vyvolat duchy z roku 1793.

Financování Marshallova plánu
, V »N. Y. Herald Tribune« dovozuji
bratří Josef a Stewart Alsopové, že
v Americe čekají velkou historickou de
batu o tom, mohou-Ii Spojené státy poskytnouti péníze a zbeží na Marshallův
plán evropské pomoci. Debata bude ne
pochybně vášnivá, zvláště, vzhledem
k presidentským volbám v listopadu r.
1948 Hlavní otázkou v ní nepochybně
bude, zda Spojené státy mohou evrop
skou pomoc financovati. Odpověď, spo
čívající na spolehlivých číslicích, je ne
pochybně kladná. Státní příjmy USA
za nos’ední finanční rok, končící 30.
červnem t. r., překročily 43 miliard
do'arú. (Národní důchod USA se odhrduie na 200 miliard ročně.) President
Truman pak podal v lednu státní roz-
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počet pro nynější finanční rok (1947-48)
v úhrnu přesahující 37 miliard a kon
gres se snaží o škrty v něm. Ale kdyby
neškrtl ani dolar, pak tu ještě zůstává
přebytek 3 miliard dolarů v porovnání
s příjmem předcházejícího finančního
roku. Kdyby kongres škrtl z rozpočtu
3 miliardy, pak přebytek by dosáhl 9
miliard.
Dnes je zaměstnanost a vnitřní obchod
lepší, než tomu bylo minulého finanční
ho roku. Odhaduje se, že evropská po
moc podle Marshallova plánu bude vy
žadovat! nejvíce 6 miliard dolarů ročně.
Předpokládáme-li tedy, že státní příjmy
z národního důchodu amerického budou
v nynějším fiskálním roce stejné, jako
byly roku předcházejícího, je zřejmé, že
Spojené státy budou miti dosti dolarů
k disposici k financování Marshallova
plánu. Jsou tu však dvě podmínky:
první je, že Spojené státy nesmí miti
hospodářskou krisi, poněvadž 1 menší
úbytek národního důchodu by se proje
vil v úbytku státních příjmů a měl by
vliv na evropskou pomoc. Ale je zajímavo, jak podle názoru amerických náro
dohospodářů bude Marshallův návrh působiti na americký hospodářský vývoj.
Kdyby návrhu nebylo, pak už nyní by
americký vývoz náhle klesal, poněvadž
evropské státy by byly nuceny držeti
malé zásoby dolarů, které dosud mají
a zastaviti objednávky v USA, a to by
vedlo k hospodářskému zvratu. Poněvadž
je naděje na americkou pomoc, evrop
ské státy ve své zoufalé situaci utrá
cejí poslední dolary, a tak se americký
vývoz udržuje na dosažené výši. To zase
bude působiti k tomu, že americký ná
rodní důchod zůstane vysokým a umožní poskytnutí pomoci Evropě. Dru
hou podmínkou je, že kongres přespří
liš nesníží daně. President votoval zá
konitou předlohu na snížení daní, není
však jisto, zda jeho veto nebude v kon
gresu přehlasováno. Ale i kdyby došlo
k značnému sníženi daní, vešel by pří
slušný zákon v platnost až 1. lednem
1948, takže i v takovém případě by vláda
měla dosti peněz k financování Mar
shallova plánu.
Uvážíme-li všechno, pak dospějeme
k závěru, že USA si mohou docela dob
ře dovoliti pomoc Evropě. Přes dosud
kontrolovanou inflaci, vysoké daně a
přes nedostatek bytů je životni úroveň
Američanů daleko vyšší, než dosáhla
kterákoliv země světa kdykoli dříve.
Američané jsou si však vědomi, že tako
vou vysokou životní úroveň by neudrže
li, kdyby Evropa zapadla do politické
ho a hospodářského chaosu.
K. H.

První zkouška — Maďarsko
Nepochybné vnitropolitické změny ve
státech středovýchodního evropského
prostoru ověřily se v zahraničně-politickém směru v postoji k Marshallovu
plánu. Bude třeba ovšem i prozkoušení
vnitřního. V Maďarsku volby budou asi
během dvou měsíců. Druhá polovina
srpna nebo začátek září je příliš blízká
doba, než abychom již nyní neviděli
různé příznaky příštích snah a úsilí.
Evropská veřejnost sleduje poměry
v této středoevropské zemi ve dvou po
válečných letech, třebaže u nás —
v přímém sousedství — nebylo slyšet,
.mimo slov o potížích s výměnou oby
vatelstva, mnoho detailů. Dnešní ná
vštěvníci a pozorovatelé se však shoduji
v konstatování o konsolidaci poměrů,
s čímž souvisí značné zlepšení životní
ho standardu. Opravená nádraží a celé
čtvrtě ve městech, stejně jako obnovené
hospodářské styky se Švýcarskem, Vel
kou Britannií, Polskem (kam vyvážejí
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Maďaři ku př. sklo!), Jugoslávií, CSR
atd. Hojný vývoz se týká zemědělských
produktů' ovoce, vina, železné rudy a
bauxitu.
Volební kampaň je v plném tempu.
Jde o to, zda si nátlakem oslabení málozemědělci udrží dosavadní převahu.
Komunisté obdrželi sice v minu
lých volbách 17%, avšak dnešní situace
dává této straně řadu výhodných po
stavení. Přitom se změnila i taktika
KSM; v rámci stavební rekonstrukce se
na příklad věnuje soustavně velmi mno
ho péče obnovování poniče
ných kostelů. Náboženská toleran
ce, jak píše katolický »Nový člověk«
(Uj Ember), je přímo propagována a
komunisté veřejně označují své stavební
brigády jako »budovatele kostelů«. Přes
tuto politiku, pro níž jsme uvedli jen
jednu charakteristiku, zdá se být nej
sebevědomější maďarská sociální
demokracie. Články v »Népszavě«
přinášejí soustavně podrobné zprávy o
vzrůstu organisací. Jazýčkový komplex
působí zřejmě i tady, ovšem také smě
rem ke komunistům. Malo rolníci
setrvávají na svém agrárním programu,
hlásajícím občanstvu demokracii, protitřídní a národně uvědomělou. Českoslo
vensko bude se zájmem sledovat další
vývoj maďarské politiky.

Komunismus ve Východní Evropě
Vlivný britský list Economist pokra
čuje ve svých úvahách o komunismu ve
východoevropské oblasti (obsah první
úvahy byl podán v 25. čísle »Ob
zorů) a vysvětluje, proč se režimy v této
části Evropy zpěčují uznat politickou
svobodu. Zde, v období mezi oběma vál
kami, jen českoslovenští komunisté po
znali, co je to politická svoboda, všude
jinde byli postaveni mimo zákon. Dnes
se táží, proč by měli poskytovat ne
příteli, co on jim předtím odpíral. Západnické psaní o svobodě považují za
přetvářku a jsou přesvědčeni, že západ
ní politikové a tisk jen chtějí chránit
fašisty a reakcionáře. Podle komunistic
kého názoru je jistým lidem nebezpečno
dávat svobodu. A demokraté, kteří pro
jevovali netečnost k útisku komunistů,
svobody prý nezasluhují. Zdá se, že jen
čeští komunisté jsou hrdí na to, že v je
jich zemi vládne svoboda. To je proto,
že za staré republiky se sami těšili
svobodě.
Nynější režimy ve Východní Evropě
jsou oficiálně zpravidla označovány za
»lidové demokracie«, čímž mají být od
lišeny od »buržoasních demokracií« a
od »sovětské demokracie«. Komunisté
nechovají žádných sympatií k starým
stranám a spolupracují s nimi toliko za
podmínky, že se podřídí takřka bezvý
hradně komunistickému vedení. Věří, že
staré režimy prokázaly svou neschop
nost řešit životní sociální a politické
problémy a proto jim nemá být v poli
tice poskytnuta už další příležitost. Ze
jména obviňují tyto strany, že nedovedly
do politického života zapojit široké
lidové vrstvy. To souhlasí se skutečno
stí, zejména na Balkáně. Komunisté jsou
rozhodnuti přibrat tyto široké vrstvy
k aktivní účasti na národním dění. V
Jugoslávii se to stalo za partyzánské
války a tam osvobozené území bylo
svěřováno správě osvědčených místních
osobností, majících důvěru lidu. S men
ším úspěchem byl podobný pokus uči
něni v Bulharsku a Rumunsku.
»Lidová demokracie« nemá být »dikta
turou proletariátu«. Její program je
mnohem umírněnější, při čemž se sout
kromému majetku poskytuje zvláštní
ochrana. Její základ mají tvořit >ne-

stranické široké vrstvy«, organisované
v masových politických odborových a
kulturních organisacích. Tu se dovoluje
také účast vynikajícím osobnostem nebo
frakcím starých politických stran s pod
mínkou, že se podvolí komunistickému
vedení. Z tohoto schématu se jedině vy
myká Československo, kde existuje spo
lupráce mezi stranami na základě oprav
dové rovnosti.
Když autor vylíčil, jakým- způsobem
komunisté ve státě vykonávají rozhodu
jící vliv a jak trpí nedostatkem lidí,
schopných spravovat stát, obrací pozor
nost k jejich poměru k sovětské vládě.
Podle jeho názoru je zbytečno mit za
to, že komunistické strany dostávají od
Moskvy veliké peněžní částky nebo po
drobné instrukce. Nicméně lze spoléhat
na to, že jejich vůdcové dělají politiku,
shodnou se zájmy sovětského státu. Po
važují totiž SSSR za jediný opravdu so
cialistický stát světa a věří, že jedině
Rusko může účinně podporovat sociali
sty v ostatních zemích. Proto si přejí,
aby SSSR byl co nejsilnější a prostě
ztotožňují sovětskou politiku s pojmy
»mir« a »pokrok«. Odpírají věřit, že by
sovětská politika mohla být v rozporu
se zájmy jejich země a že by mohla
sledovat imperialistické cíle. »Imperia
lismus« považují výlučně za charakte
ristickou vlastnost »západních kapitali
stických států«. Obdrží-li Všeamerická
letecká společnost koncese v některém
jihoamerickém státě nebo Angloiránská
petrolejářská společnost dosahuje zisků
v Persii, je to imperialismus. Jestliže
však sovětsko-maďarská společnost zí
ská monopol letecké dopravy v Maďar
sku nebo Sovrompetrol třetinu rumun
ských naftových zásob, je to lidová de
mokracie.
Komunisté ve východní Evropě často
prohlašuji, že jsou ochotni k obchodním
stykům se Západem a že by uvítali,
kdyby západní kapitál se zúčastnil na
obnově jejich zemí. Ale každá hospodář
ská spolupráce je činěna závislou na
tom, je-li Západ ochoten přijmout jejich
politické podmínky. Kompromis a ob
chodní ústupky jsou jim neznámou věcí.
Mimo to jen těžko ovládají své city.
Věří, že Západ je považuje za méněcen
né koloniální národy. Vzpomínají si, že
před rokem 1939 západní diplomaté a
obchodní representanti se stýkali jen
s vládnoucími třídami, jež se v mnohých
směrech chovaly jako koloniální guver
néři, zastupující západní zájmy. Zástup
ci západních států tehdy projevovali na
prostou lhostejnost k útlaku komunistů
a demokratů, dnes však pilně protestují,
když Mikolajczykovi nebo Maniuovi není
dopřána úplná svoboda. Proto komunisté
Západ nenávidí a snaží se jej všemi
silami zdiskreditovat. Přestřelují v ha
nobení západního kapitálu a ignorují
jeho zásluhy o vývoj průmyslu i v jejich
zemích. Oficiálně činí rozdíl mezi »širo
kými lidovými vrstvami« a »reakčními
kruhy« Západu, ale v tisku, v rozhlasu
a na schůzích budí dojem, že na váhu
padají jen »reakční kruhy«. Mezi pro
stým členstvem onen rozdíl upadá už
nadobro v zapomenutí. Existuje tu po
divná zmatenina učení Marxova a Goebbelsova o proletářských třídách a proletářských národech, o komunistické ideji
a slovanské duši. Komunističtí vůdco
vé v rozhovorech se západními návštěv
níky litují tohoto zmatení, ale nečiní
nic proti němu, naopak je zhusta pod
porují a tak budí dojem, že mu začínají
sami věřit.
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Paul Reynaud o srpnu 1939
O událostech v srpnu 19?9 napsal
Paul Reynaud několik článků,‘které ny
ní otiskují francouzské lisLy a jež jsou
výňatkem z díla, které bude vydáno co
nejdříve pod názvem »Francie zachráni
la svět«. Reynaud se v něm obírá právě
srpnovými událostmi, mezi nimiž na
první místo lze postavit moskevská jed
nání mezi hlavními štáby Sovětského
svazu, Velké Britannie a Francie. Rey
naud zastává názor, že přes všechnu
dobrou vůli Sovětského svazu a Stali
novu francouzské vlády sabotovaly francouzsko-sovětskou smlouvu, uzavřenou
2. května 1935 v Moskvě, již za Francii
podepsal Laval. Sleduje rozhovory, ko
nané v. srpnu v Moskvě a praví: »Prvé
shromáždění bylo 2. srpna. Maršál Vo
rošilov prohlásil, že sovětská misse, je
jíž jest hlavou, má plné moci, aby podepsal^. vojenskou dohodu a stěžoval si.
že těchto mocí nemají ostatní misse,
Francouzský generál Doumenc pravil,
že může jednat o všech politických otázkách, kdežto zástupce britský, admi
rál Drax neměl žádnou psanou plnou
moc.« Vorošilov přímo řekl: »Máme
přesný plán, vyjádřený v číslech. Mají
jej také misse francouzská a britská?«
Reynaud pokračuje dále; »Neměli jsme
nic podobného a naši představitelé si
nepřáli odhalit naše vojenská tajemství.
Generál Dcumenc vyložil velmi matně
a optimisticky sav naší armády. V po
zdějších zasedáních byli Rusově, jejichž
armáda mě a sta divisí, překvapeni ma
lým počtem divisí, jež chtěli zasadit na
počátku do války Britové. Bylo jich totiž'
pouze pět. Navrhli proto též. aby se
jednalo o strategických možnostech v po
baltských státech, ale odpověď, již do
stali, nijak neuspokojila.«
V další části rozebírá Reynaud pří
činy sporu mezi zástupci tří .velmocí,
pokud šlo o právo sovětských vojsk
vtrhnout do Polska a do Rumunska,
aby mohla přispěti na pomoc těmto ze
mím, ohroženým Německem. 20. srpna
vyslal francouzský zástupce generál
Doumenc do Varšavy člena své misse
kapitána Beaffre, aby vyjednával v tom
to smyslu s Poláky. Maršál Smygli-Rydz
se postavil pro’.i. 21. srpna odpovídal
Vorošilov na francouzsko-britskou no
tu, týkající se přerušení rozhovorů: »So
větská misse nechápe, jak se mohlo
státi, že vlády a hlavní štáby Velké Bri
tannie a Francie, posílající své misse
k jednáním o uzavření vojenské smlou
vy, jim nedaly přesné rozkazy, týkající
se otázky tak důležité jako průchod ne
bo akce sovětských ozbrojených sil proti
vojskům útočníka na území Polska a .
Rumunska, s nimiž Francie a Velká Bri
tannie mají vojenské a politické styky.
Proto sovětská misse odmítá odpověd
nost za délku a přerušení vojenských
rozhovorů na Francii a Anglii.« Téhož
dne, poznamenává dále Reynaud, Daladier po rozmluvě s polským velvyslan
cem v Paříži telegrafoval Doumencovi::
»Jste zmocněn podepsat v nejlepšim
smyslu ve společném zájmu a v soula
du s velvyslancem vojenskou dohodu,
pod podmínkou, že ji schválí francouz
ská vláda.« Bylo však již pozdě.
IP

Spiknutí proti francouzské
demokracii
Inspektor četnictva pařížské oblasti ge
nerál Guillaudot (dříve vedoucí partyzá
nů v Bretaňsku) a major Loustanéau-Lacau, důstojník, který byl Němci deporto
ván, byli zatčeni, a kromě nich několik
podružnějších postav.
Podle »modrého plánu«, který byl nale
zen v římse bretoňského zámku, mělo
v srpnu na »Den D« vypuknouti povstání,
na »Den D plus 3« mělo dojiti k akci pro
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ti přívržencům sovětů, a na »Den D plus
6« k pochodu na Paříž, kdy měly býti ob
sazeny telefonní ústředny, telegrafní úřa
dy, rádio a vězení , ve Fresnes, kde měli
býti propuštěni političtí vězňové. Je ta
jemstvím, jak zúčastněné osoby molily
doufati, že v kterémkoliv stadiu celé akce
budou míti zdar, a je i možné, že v to ani
nedoufaly.
Odhalené spiknutí proti republice pů
sobí vcelku dojmem, že to byla směs dob
rodružných spikleneckých dětinskostí a
vážných úmyslů některých partyzánů,
kteří své zkušenosti z podzemního boje
proti Němcům chtěli vážně uplatniti v bo
ji proti komunistům a za nastolení pra
vicové diktatury. Ramadierova vláda,
která je zavalena přetěžkými problémy
dne (mzdy, zásobováni, atd.), využívá
spiknutí k tomu, aby k němu připoutala
pozornost a tak se jevila jako zastánce
republiky a demokracie.

Francouzská koloniální říše
George Slocombe věnuje v »N. Y. Herald Tribune« pozornost neklidu ve fran
couzské koloniální říši a zdůrazňuje, že
úsilí Francouzů nakládat s říší jako s jed
ním celkem, naráží na staletý odpor jed
notlivých národností. Francouzská říše je
ve stavu kvasu, ježto nesplynula plně
s novým organismem Čtvrté republiky.
Tento nekľd zachvátil všechny části
francouzské koloniální říše, případ Indočíny je však bezprostředně nejvážnější.
Autor konstatuje, že široká francouz
ská veřejnost, politicky tak uvědomělá
a pokud se týče vnitřních věcí, dobře in
formovaná, zůstává v nevědomosti, po
kud se týče správy rozlehlých a boha
tých koloniálních oblastí. Odtud také
jramení překvapující obvinění, že USA
a Britannie podporují vietnamské po
vstalce a že americké zbraně se pašují do
kolonie za účelem vyzbrojení rebelů.
Mnozí Francouzi, komunisti a nekomunisti, spíše věří, že Američané prodávají
neb dávají Annamitům zbraně, kdežto
skutečnost jasně ukazuje, že americké
zbraně jim prodávají Číňané, kteří už
dlouho jimi podloudně obchodují.
Pokud se týče Britannie, mnozí Fran
couzi spolknou důvěřivě a ochotně ná
znak, že Britové by se sami rádi usadili
v Indočíně, ježto právě vyklízejí Indii á
Burmu. Je-li příčina povstání ve Viet
namu politická a hospodářská, jestliže
Annamité, po stoletém odporu vůči po
kusům o podmanění Číny, rozhodli se ny
ní, že budou svou zemi spravovat sami,
je naprosto samozřejmé, že Francouzi,
podobně jak to učinili Britové v Indii,
mohou pouze přijmout nevyhnutelné.
Jde o to, uzavřít ihned mír s Vietna
mem a tak ufchovat z francouzského vli
vu, co se dá. V podstatě jde o to, že
Francouzi odmítají jednat s Ho-či-minhem a Annamité zase odmítají nahradit
tohoto komunistického vůdce vůdcem ji
ným. Fakt je, že v novém světě Atlan
tické^ charty je možný pouze jeden druh
kolonialismu, a to kolonialismus na zá
kladě podmínek kolonií samotných. Do
sud se spokojovali tvůrci francouzské ko
loniální politiky tím, že překřtili Fran
couzskou říši a Francouzskou Unii a zří
dili Radu Francouzské Unie se sídlem v
Paříži, která bude jednat o věcech říše.
Tak však Annamité a jiné rasy Fran
couzské Unie nerozumějí samosprávě.
Chtějí, aby Indočína se spravovala sa
ma. francouzské vměšováni pak připouš
tějí jenom ve věci společné obrany, ob
chodu, školství a osvěty.
Přišel čas, říká určitý druh kritiků
dnešní francouzské imperiálni politiky,
kdy je třeba přeměnit Francouzskou
Unii ve volnou asociaci národů. Francie

už nemůže déle ukládat o svou suvereni·
tu silou zbrani. Její ústřední postavení
v budoucí Francouzské Unii bude záviset
na její mravní a hospodářské moci. Mu
sí zůstat střediskem, k němuž tíhnou
všechny polocivilisované národy její říše.
Při tom se ukazuje na vzor Britské po
spolitosti národů. Kanada, Austrálie a
Jižní Afrika jsou zcela svobodné, jejich
morální a finanční pouta k mateřské ze
mi však zůstala uchována. Jiné státy
Britské pospolitosti jsou ještě ve stavu
poručenství.

SSSR a britský plán rozdělení
Indie
Moskevské »Izvěstija« přinášejí v člán
ku A. Ďjakova ostrou kritiku britské
politiky v Indii. Červnové prohlášení mi
nisterského předsedy Attleeho o »postu
pu předání moci Indům« má tři pod
statné body, praví se v úvodu. Přede
vším řeší otázku rozdělení Bengálska,
Punjabu a osud severozápadních pohra
ničních provincií Sindu a Assamu. Až
se toto uskuteční, provede hraniční ko
mise za vojenského vedení přesné ozna
čení území Hindustanu a Pakistanu; po
té budou ustaveny dvě vlády, dvě zá
konodárná shromáždění a Hindustan a
Pakistan obdrží práva dominií. Třetí pod
statný bod Attleeho prohlášení nutno
spatřovat! v záruce, že vládám jednotli
vých knížetství se dává právo rozhodnouti, zda chtějí vstoupiti do jednoho
z nově vytvořených dominií, nebo zda
zůstanou nezávislými státy.
V důsledku tohoto plánu, pokračují
»Izvěstija«, stane se Hindustan státem
národnostním, nicméně však s nábožen
ského hlediska jednorodým. Hospodář
sky bude Hindustan daleko více pokro
čilejší než Pakistan, neboť v něm budou
soustředěny téměř všechny uhelné doly,
ložiska jiných rud a více než 90% vý
značného průmyslu. Pakistan pak nebu
de jednorodým ani s hlediska národního,
ani náboženského, neboť moslemini v
něm budou tvořit necelé tři čtvrtiny
obyvatelstva. Hospodářsky to bude ty
picky zaostalá agrární oblast. Plán roz
dělení Indie na dvě dominia neb dokon
ce na dva formálně nezávislé státy se
dělal hlavně se zřetelem na nábožen
skou stránku. Neřeší však uspokojivě
problém ani po stránce náboženské, ani
národní; miliony přívrženců jednoho tá
bora zůstanou na území druhého. Nad
to rozdělení Bengálska a Punjabu je
vysloveně krokem zpět. Rozdělení není
hospodářsky opodstatněno a odtrhne ze
mědělské oblasti od průmyslových cen
ter Indie.
Červnový anglický plán na rozdělení
Indie utvoří z této země konglomerát
dominií a formálně nezávislých států,
z nichž mnohé budou fakticky pod
úplnou kontrolou Angličanů. I v přípa
dě, že bude prohlášena úplná nezávislost
kterýchkoli z těchto států, najdou si
známé anglické kruhy na podkladě ná
boženských a jiných sporů mezi jednotli
vými slabými zeměmi vždy cestu, aby
fakticky vládli Indií a stah se tam vrch
ními soudci. Při současné situaci v Indii,
kdy Anglie již více nemůže udržovat
Indii v dřívější posici, dává tento plán
Angličanům v maximálním stupni mož
nost zachovati si v ní své hospodářské
a politické posice. Rozdělení Indie, jak
se jeví v anglickém plánu, nemá nic
společného se sebeurčením indických
národů; naopak, píší »Izvěstija«, toto
rozdělení bude velkou brzdou v rozvoji
národů Indie a udělá obtížnějším, ale
spoň na nějaký čas, jejich sjednocení
v boji za skutečnou nezávislost Indie.
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Určení národa ve filosofii Solověvově*)
V ruchu a často i zmatku politického dění, jež
ulpívá na povrchu, nedbá se většinou ideových silokřivek, jež jsou ve skutečnosti s to určovat a usměr
ňovat zevní život a zevní činnost k jejich pravým pó
lům, dávat jim vyšší a opravdový smysl. Ztechnisovaná doba, ztechnisovaný životní názor a postoj, kte
rý přímo nutí k tomu, aby bylo za pravdu uznáváno
jen to, co přináší bezprostřední, hmotný úspěch nebo
prospěch; ještě více podceňuje a zneuznává hodnotu
idejí a duchovních sil vůbec.
Tento blud projevuje se i v názoru na národ, na
jeho určení nebo poslání v dějinách lidstva. Právě
proto je vhodno a záhodno zamyslit se nad tímto
problémem určení národa častěji, zvláště v dobách
kritických, osudově otřesených, ve chvílích, kdy se
národy ocitají na křižovatce své pouti, kdy jsou zno
vu postaveni před nutnost volby — ale i v dobách
klidných, aby právě v nich mohla být kontrolována
správnost rozhodnutí a cesty národa, aby se národ
připravil na nová osudová rozhodnutí, jež by byla
ve shodě s jeho tradicí, se začáteční ideou, z níž se
zrodil, z níž rostl a z níž jediné může žít a neustále
- se ohrožovat.
Touto otázkou o určení národa s hlediska nejvyššího zabýval se také Solověv. Jeho názory o tomto
předmětu lze shrnout v několik zásadních a základ
ních thesí, jež by se měly stát Bergsonovou idéeforce celého národa, všech jeho příslušníků.
Solověv soudí, že každý národ, který se objevuje
na dějišti světa, nese s sebou určitou myšlenku, kte
rou utajuje nebo zjevuje, určitý ideální princip, kte
rý jej oživuje a jaksi oduševňuje. Každý národ vlast
ní určité slovo, jež přichází říci lidstvu, přináší čin,
jejž má uskutečnit v dějinách. Tuto myšlenku, ten
to ideální princip, ono slovo nelze postřehnout v mí
nění obecné veřejnosti, neboť již druhého dne by
chom zpozorovali, že jsme na omylu. Právě proto je
nutno hledat odpověď ve věčných pravdách nábo
ženství. Ideou národa, praví Solověv, není totiž to,
co myslí národ sám o sobě v čase, nýbrž to, co o něm
myslí Bůh ve věčnosti.
Aby došel ke konkrétnímu řešení složitého problé
mu, vychází Solověv ze skutečnosti podstatné jedno
ty celého lidstva a nazírá tedy celé lidstvo jako jedi
nou velikou kolektivní bytost, nebo jako jediné so
ciální ústrojenství, jehož živými členy jsou různé jed
notlivé národy. Z této první these mu logicky vyplý
vá, že žádný národ nemůže žít jen sám v sobě, sebou
a pro sebe, nýbrž že život každého je jen vymezeným
účastenstvím na všeobecném životě celého lidstva, že
každý národ sám o sobě je jen článkem tohoto ži
voucího řetězce, v němž proud síly života se dostává
ke každému jednotlivému článku jen potud, pokud
on sám jej sdílí dáU— že každý národ je jedním z údů
živoucího těla, živoucího ústrojenství lidstva, v němž
každý, úd je podstatně závislý na druhém, životně
odkázán na druhé, od nichž přijímá tolik, kolik dává.
A právě tento organický úkol, který má ten který
národ splnit v tomto universálním životě lidstva —
to je jeho pravá národní idea, idea, ze které se zrodil,
Pro niž byl stvořen, neboť je to idea, určená pro něj
od věčnosti v úradku samého Boha.
Solověv dále ve svých vývodech zdůrazňuje, že, je-li
lidstvo velikým organismem, pak to není organismus
čistě fysický, nýbrž že členové a články, z nichž se
skládá — národy a jednotlivci — jsou bytostmi moSolověv, ruský filosof, současník a přítel Dostojevského.
Dostojevski vykreslil profil Solověvův v postavě Aljošy
v »Bratřích Karamazových«.
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rálními. Bytost morální však — a to je jejím podstat
ným rysem a předpokladem — má zvláštní úkol, jejž
je povolána vyplnit ve všeobecném životě; idea, která
vymezuje její právo na existenci a existenci samu
v plánu Božím, nikdy jí není předkládána jako hmot
ná nutnost, nýbrž pouze jako morální povinnost.
Poslání nebo vlastní idea, která je přidělena každé
morální bytosti, jedinci nebo národu, a která se svě
domí této bytosti představuje jako svrchovaná po
vinnost — tato idea, toto poslání působí ve všech pří
padech "a za všech okolností jako skutečná síla, určuje
vždy a v každém případě existenci morální bytosti.
To činí dvěma protikladnými způsoby: Zjevuje se ja
ko zákon života, když je úkol splněn, a jako zákon
smrti, když úkol je zanedbán. Solověv shrnuje svůj
názor novým zdůrazněním této své poslední myšlen
ky: Morálpí bytost se nemůže nikdy vymknouti bož
ské ideji, která je smyslem její existence. Závisí
ovšem na této morální bytosti, zda božskou ideu po
nese jako své požehnání nebo jako svou kletbu.
V této Solověvově filosofii o národě a jeho poslání
zbývalo by odpovědět ještě na dvě otázky, zda totiž
ona idea národa, jež je mu určena, musí mu být zná
ma, zjevná či nikoliv a jakým konkrétním způsobem
jí národ slouží, ji plní a uskutečňuje. Solověv odpo
vídá, že idea národa, tedy jeho poslání, může být ná
rodu známo — a někdy tomu tak snad bývá — ale
není to naprosto nutno. Národ totiž plní, může a musí
plnit své velké poslání, i když je nezná, jestliže plní
svou morální povinnost, jestliže důsledně ve všem,
aspoň v základních liniích, zachovává nejvyšší zákon,
zákon přirozený a božský.
Pro Solověva je tento zákon konkretizován v Kris
tu. Proto podle něho svrchovaným cílem individuální
a sociální morálnosti je, aby Kristus, v němž tělesně
přebývá všechna plnost božství, byl ve všech a ve
všem zpodobován. Každý z nás může přispěti k usku
tečnění tohoto ideálu, jestliže Krista zpodobuje, opa
kuje ve své činnosti individuální a sociální.
V duchu christologické teleologie Solověvovy to
znamená, že morální bytost, hodlá-li kráčet správ
nou cestou, musí si úplně osvojit Kristův názor na
všechny otázky, Kristův životní postoj ke všem pro
blémům, jež se jí naskytnou. Je to postoj, jenž přesně
vymezuje hranice zájmů lidských i božských, jež on
sám vyjádřil slovy: Dávejte, co je císařovo, císaři, a
co je božího, Bohu! Je to postoj, který jej na příklad
nutil k slzám nad městem a vlastí, když předvídal a
předpovídal ztrátu jejich samostatnosti a nezávislosti
a jemu jako protest nezbývaly, leč tyto slzy, jimiž
ještě naposled zdůraznil, jak drahou je mu jeho vlast
a jak svátou je mu její svoboda. To je postoj, který
mu vynutil stesk nad národem, který se v daném
okamžiku svému poslání zpronevěřil: Poněvadž jsi
nepoznalo času navštívení svého, neodpovědělo na své
povolání.
Právě tímto christologickým zaměřením je v Solo
věvově filosofii o národě dořečeno poslední slovo.
Národy po narození Kristově mají určenu svou cestu
právě jeho naukou, jeho zákonem a odchýlit se od
něho znamená pro ně odchýlit se od zdroje života a
dát se cestou záhuby. Svou závěrečnou myšlenkou,
pokud jde o všeobecné odcizení se národů tomuto zá
konu v souvislosti s národy jednotlivými, otevírá pak
Solověv nové perspektivy na možnost uspořádání
světa, když praví: Mezinárodní právo bez Krista
zvrhne se nutně v mezinárodní lidožroutství, narážeje
tak zřejmě na výrok Pascalův: Bez Krista není svět
možný; buď musí zaniknout, nebo se zvrhne v peklo.
OBZORY

Mínění Otce národa!
President republiky ve své řeči při zborovských
.oslavách varoval před rozpolcením na dvě nesmiři
telně a bezohledně bojující části nebo polovice. To by
byl začátek konce. Jestliže hlava státu obrátila se
s tak vážnou výstrahou k národu, bylo by bláhové
neuvědomovat si okraj nebezpečí, k jehož blízkosti
nás přivedly politické boje uvnitř státu. Boj o moc
musí se zastavit před jistými mezemi, jichž překročení
by mohlo znamenat sázku života a smrt všech. Prav
da, vyslovená Evangelistou, platí živě: »Každá říše,
v sobě rozdvojená, zpustošena bude a dům padne na
dům .. .«
Při síle stranicko-politických- zápasů je třeba se
velmi obávat, aby nebyl narušen a zlomen charakter
národa. Bylo-li by tomu tak, bylo by na blízku ne
bezpečí. Společný charakter vytváří svobodnou a při
rozenou národní jednotu, která se projevuje základ
ními a celkem společnými postřehy a společným po
stojem k velkým otázkám národního a státního dění.
Není to jenom rozum, ale je to v prvé řadě národní
charakter, který nakonec padá na váhu společného
osudu. Římané v době úpadku měli vypěstěný rozum
k větší dokonalosti, než jejich drsní předkové, avšak
ztratili výtečné vlastnosti svého charakteru: vytr
valost, energii, nezmožitelnou houževnatost, schop
nost, obětovati se za ideály, velikou lásku ke svobodě
a neposkvrnitelnou úctu k zákonům, jež založily ve
likost jejich obce. Tedy na charakteru a nikoliv jen
na inteligenci a rozumu jsou založeny společnosti,
státy a říše. Od charakteru nemůžeme odtrhnout mo
rálku, jako dědičnou úctu k jistým pravidlům, na
nichž spočívá společnost. Na velikosti charakteru a
morálky spočívá i velikost jednotlivých národů. Na
tyto dvě vlastnosti působí stejně mrtví, jako živí sou
časníci. Vyhaslé generace spoluurčují stejně myšlen
ky, jako fysické složení, spoluneseme chyby a viny
předků, jako přijímáme odkazy jejich ctností.
Ve chvílích, kdy mohl být na blízku stín národního
rozdvojení a tím společný národní charakter nalomen,
kdy by se naskytla možnost, že bychom hovořili čes
ky a nerozuměli si a kdy již sobecký partikularismus
rozhlodal kůru a přiblížil se ke dřeni, není jiného vý
chodiska, než abychom se obrátili nazpět a sešli se
všichni tam, kde, jak pevně doufáme, najdeme všichni
společnou a pro všechny ctihodnou autoritu, nejsou-li
dostatečně uznávány autority živé. Pro společnou
záchranu a pro všechno, co nás dohromady spojuje,
musíme z minulosli pro současnost najít zas společné
hodnoty,, jimiž dýcháme, žijeme a jejichž ztrátou pa
dáme. Nechť na chvíli promluví svými myšlenkami
Otec národa, František Palacký:
Filosofie.

»Já věřím, že jest jakási Svrchovaná Mocnost,
stvořivší světa veškerost, řídící a opatřující všecko
bytí, bdící nad osudem mým; věřím, že Bytnost tato
mnohem sice jinačí jest, nežli ji slabý můj duch sobě
mysliti umí, že ale přece z ohledu mého vším tím se
býti prokázala, čím ji sobě srdce mé žádá ...
Kdyby mi bylo posloužiti vlasti a zachovati národ
svůj, volil bych žiti po tisíce let a blažiti všecko mé
vůkolí; ale seč je člověk jediný, nemající ni moci, ni
schopnosti velikých, ni vážnosti? Cíl bytí našeho
jestiť zušlechtění ducha, a kdež jest mu více zušlechtiti se a kochati nezarmouceně nežli u věčnosti? Já
jsem s Božskou Prozřetelností co nejlépe spokojen a
o nic jiného ji tak nežádám, než aby mi dala tak
dlouho žiti, dokud žijí ti, jež mne upřímně milují a
OBZORY

Dr Luděk Forman
v jichžto krásném duchu i já radostně se pokochávám...
Toužení po pravdě, kráse a ctnosti v jednotném
základu svém jest jen jedno a téže snažení k zbož
nosti; a jen rozličný vztah a směr moci duchovní to
činí, že idey ty určitými jmény šlovou rozličně...
Jen v božnosti dochází člověčství ouplného rázu byt
nosti své; tamtě sídlo svrchované dokonalosti. Čím
božnějšími se stáváme, tím více býváme, jakovými
býti máme. V tomto smyslu je to ta nejvyšší a nejsvětější člověka povinnost, býti člověkem, totiž ouplným
a dokonalým člověkem, jevícím všecky jestoty, moci
a působnosti, kterýchžto svrchované člověctví schop
no jest...«
Dějiny.

»Co z pravé lásky se prýští, nevysychá nikdy. ..
Cena člověka záleží méně ve fysické i rozumové síle
a zručnosti, nežli ve mravním jeho určení a chování,
ve spravedlnosti a šlechetnosti; a že kdyby kdo i svět
celý na ruby obrátiti dovedl, nemůže slouti mužem
velikým, zůstává-li nulou co do mravnosti... Ani
hrdinové nedaří se, kde dřímá duch, zaklet jsa do
ouzké koleje všednosti jednotvárné ... Hynouť idey,
kdekoli panuje hluboké sobectví... Člověk je bytost
rozumná i mravní, již voliti jest mezi dobrým a zlým;
snažíc se k dobrému, nese a připodobňuje se k Bohu.
Náboženství pak to jest pravé, které k Bohu vede.
Cesty mohou býti rozdílné, jen cíl budiž tentýž a vůle
upřímná. Bůh sám ví, proč na světě často tolik zlého
předcházeti musí, aby následovalo "dobré .. .
Jen svobodný člověk bývá schopen nadchnouti se
pro idey a obětovati jim statek i život svůj'; parobek
nemívá mnoho smyslu pro ně. upoután jsa péčemi
hmotného živobytí... Osudové světa pohybují se
krokem neodolatelným sice, ale nemají spěchu, ba
často i couvati se zdají... Dějiny vůbec svědčí, že
každý pokrok osvěty ve společnosti lidské kupuje se
oběťmi pro původy jejich více méně bolestnými...
Doktrinární strannost a zatvrzelost v zásadách sebe
spasitelnějších nevždy hodí se k řízení velikých věcí
vezdejších... Má-li historie nám býti učitelkou, ne
smíme dělati z ní sobě — děvky!
Dějiny, ve vyšším a pravém toho slova smyslu, jen
tam vznikají, kde národ duchem procitlý a ke společ
ným oučelům ve stát zákony vlastními spojený, svo
bodnou vůlí s odpory svými zápasí, a kde zápas ten
spolu tak jímavý bývá, že i paměť jeho se ráda ob
novuje. Jen tam, kde ušlechtilejší částka člověka
vládne nad oborem činnosti pouze zvířecí, kde život
lidský touhou po ideách a bohovosti nabývá význa
mu vyššího, a duch ani v kalu tupé všednosti netone,
ani jedem přebroušené smyslnosti se nevysiluje, kde
jméno Boha i vlasti, zákonův i ctnosti, práva i svo
body budí v duši takový ohlas, že obec celá hotova
bývá i krví svou o ně se zasazovati: jen tam díti se
mohou skutkové, které připomínati potomstvu i milo
i hodno jest. Život bezidejný všude jest nepamátný a
proto ani vypravován býti nezasluhuje ...
.. . Kdo by pobití domácích nazývati směl vítěz
stvím ? ...
Kdykoli jsme vítězili, dálo se to pokaždé více pře
vahou ducha nežli mocí fysickou, a kdykoliv jsme
podléhali, býval tím vinen vždy nedostatek duchovní
činnosti, mravní statečnosti a odvahy, a nepovzneseme-lí ducha svého a ducha národa našeho k vyšší a
ušlechtilejší činnosti, nežli je u sousedů, nejen nedo
budeme si čestného místa v řadě národův, ale neuhájíme konečně ani přirozeného bytu svého ...« (Z řeči
r. 1864.)
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»Bláhoví! chcete svobodě, a nechcete právu a spra
vedlnosti! ... My, Slované, zavrhujeme a v ošklivosti
máme každé panství pouhé síly, stavící se zákonům
v bok, zavrhujeme všecka nadpráví a privilegia...
Pravý a rozumný smysl demokracie znamená tolik,
že v ní společnost státní řídí se dle vůle veškerého
národu a nikoli dle vůle buď jediného člověka, buď
zvláštního privilegovaného počtu osob, korporací atp.
V demokracii tedy celý národ a veškery vrstvy lidu
společným usrozuměním ukládají sobě zákony, jimžto
pak stejpě podrobeni jsou všichni bez výjimky, a
rovnost před zákonem jest předním a podstatným
požadavkem jejím. V tomto pak smyslu přiznávám
se i já k zásadám demokracie, i jsem a budu vždy
rozhodným demokratem ...
Pokud lidé budou lidmi, nedají se nikdy cele umořiti
vášně, za kterýmiž jedni nadužívati budou všelikých
výhod svých naproti jiným, a zastírali snahy své rou
chem práva a spravedlnosti; neboť, pokud ve veli
kých sporech světových’ nedá se výhost onomu domnění, že převaha hrubé moci a násilí stává se pra-

Zrušíme trest smrti?
c

Skupina lidových poslanců podala iniciativní návrh
na změnu zákona o ukládání trestu smrti (č. 91/34
Sb.l. Podle dosavadní úpravy připouští zmíněný zá
kon, aby ve všech případech, kde občanské neb vo
jenské trestní právo stanoví na určitý zločin trest
smrti, nalezl soud na těžký žalář doživotní nebo do
časný od patnácti do třiceti let, jsou-li tu polehčující
okolnosti tak závažné, že by trest smrti byl nepřimě
řeně přísný. Podle navrhované novely má býti zá
sadně ukládán jen těžký žalář doživotní nebo dočas
ný od 10 do 30 let. Trest smrti je uložiti pouze výji
mečně: byl-li čin spáchán za zvláště přitěžujících
okolností, zejména, svědčí-li zjištěný skutek o pacha
telově nepolepšitelné zvrhlosti. Při porovnání obou ci
tací, platné i navrhované, povšimne si i laik určitého
nedostatku rozdílu. Praktik z povolání dobře ví, že
• není zásadního rozdílu, ukládá-li se trest smrti tehdy,
nejsou-li tu závažné polehčující okolnosti, jež by či
nily trest smrti nepřiměřeně přísným, nebo ukládá-li
se proto, že čin byl spáchán za zvláštně přitěžujících
okolností.
Pravda, pociťujeme sice v navrhované textaci urč lý krok ve prospěch zločince. Lze to vyjádřit slovy:
Je-li dosud trest smrti pravidlem a jeho záměna
v trest na svobodě výjimkou, má tomu býti podle na
vrhované novely naopak. Lze však pochybovati, zda
tato změna bude míti, stane-li se zákonem, nějaký
praktický účinek. Zejména ne dosti šťastnou je vy
tčená přitěžující okolnost, totiž pachatelova povaho
vá zvrhlost, pokud má býti posuzována podle »zjiště
ného skutku«. Soudíme, že každý zvrhlý zločinec za
sahuje si příkladného potrestání, i když se jeho
. zvrhlá povaha projeví jiným způsobem, tak na př.
nedostatkem lítosti a cynickým chováním v průběhu
trestního řízení. Samozřejmě ovšem, že musí jiti o de
likt, sankcionovaný trestem smrti. Pisatel těchto
ř'dků vzpomíná popravy mladé ženy, která svými
výroky, nežli jí kat zadrhl smyčku kolem krku, uvá
děla všechny přítomné v děsivý úžas nad tím, jak si
také může poč'nati člověk, jenž se má v několika
příštích okamžicích rozloučiti se životem. Jeden ze
soudců z lidu se slovy: »Nyní vidím, že si trestu za
sloužila,« svěřil se ^pisateli, že až do tohoto okamžiku
měl jisté pochyby, zda snad trest smrti nebyl příliš
přísný. Episoda je dobrým příkladem, jak cesty, ji-
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menem práva mezi národy, nelze očekávati, že by i
v soukromých poměrech svých lidé všichni dali se
vésti pravidlem, ježto je zřídlem vší ctnosti a spra
vedlnosti: čeho sobě nechceš, jinému nečiň ...
Cesty, které navrhují stoupenci tak řečené »inter1·
nacionály«, totiž zrušení práva vlastnictví, práva ro
dinného, dědického atp., byly by nejen bezbožné a
hříšné, ale i pošetilé samy o sobě a nevedly by k cíli.
Komunismus, byť i bez krvavého boje všech proti
všem provésti se dal, uvedl by v krátce celé pokolení
lidské do stavu primitivní divokosti, obrácením Dar
winovy smyšlenky zrovna na ruby; a socialismus jen
potud dá se chváliti, pokud se rozumí a provozuje ve
smyslu prvověké církve křesťanské, kdežto bohatí a
chudí věrně cítili solidárnosť svou a dobrovolně oochotni byli pomáhati sobě vespolek. Poněvadž nevšichni lidé ode přírody stejně nadáni jsou, aniž u
všech stejná činnost, stejná píle i hospodárnost, stej
né snahy a vášně se jeví: proto ouplná rovnost všech
lidí, jak co do práce, tak i co do jmění a požívání, jest
a bude věčnou utopií; a proto také lidé rozumní ne
měli by takovými theoriemi dáti se mýliti...«
(Pokračování.)
F. Zástěra

miž pachatel projeví svoji pravou povahu, mohou být
velmi rozličné.
Tolik k navrhované úpravě, jíž, jak je patrno, se
trest smrti neruší. Tím ovšem zůstává otázka vhod
nosti či nevhodnosti trestu smrti nadále otevřena.
Má-li se trestati smrtí či nikoliv, o tom bylo již mno
ho napsáno a zdá se, že to bude jedno z věčných themat lidské společnosti. Vždy tu budou lidé pro i proti,
Řešení je totiž odvislé od duchovní náplně lidské spo
lečnosti neb její části v té které době. Mnohé zbytečné
komplikace vznikají tím, že mnohdy není jasno, s kte
rého hlediska na trest smrti pohlížeti a že tato různá
hlediska bývají směšována. Je důležité, uvědomiti si
rozdíl mezi trestem smrti jako zákrokem lidské spo
lečnosti vůči zločinci a trestem smrti jako újmou,
kterou pociťuje (nebo má pociťovati) zločinec. Pouze
s hlediska lidské společnosti můžeme mluviti o právu
společnosti odníti jedinci život. Prostředek k odplatě
a zastrašení můžeme v trestu smrti viděti naopak jen
s hlediska jednotlivce. Na to, zda lidem přísluší právo
odníti jedinci život, může býti odpověď různá. Pro
věřícího křesťana musí vyzníti záporně.
Ti, kdož zásadně jsou proti trestu smrti, nicméně
prohlašují, že okamžité poměry vyžadují jeho pone
chání (jako na př. navrhovatelé zmíněné, novely),
přecházejí již s hlediska objektivního k hledisku sub
jektivnímu, t. j. počínají vlastně uvažovati — a to
kladně — o trestu smrti jako prostředku k odstra
šení. Trest smrti má býti zábranou, aby činnost je
dince se neubírala cestou zločinu. Docházíme k další
otázce: Je trest smrti způsobilý zastrašiti či nikoliv?
Odpovědi na tuto otázku vedly ke vzniku řady
theoretických pojednání, jejichž zásadní chybou je,
že se obyčejně opírají o nepřesné statistiky a vychá
zejí a priori z nesprávných předpokladů. Život je
však příliš rozmanitý, než aby se dal vtěsnati do ně
jakých schemát. Kdyby deset theorů řeklo, že trest
smrti odstrašujícího účinku nemá, víme přece ze zku
šenosti, že každý státní organismus uchyluje se v mi
mořádných poměrech (za války a nepokojů) hojnější
měrou k trestu smrti. Tak zv. stanné právo má pře
devším účel zastrašiti. Ze se jím dociluje určitých
výsledků, o tom není pochyby. Na druhé straně je
však známo pravdivé přísloví: »1 na šibenici si člověk
zvykne,« vyjadřující zkušenost, že použití mimořád
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ných zastrašujících prostředků má určitou mez, za
níž se míjí s účinkem. Naproti tomu i tam, kde byl
trest smrti odstraněn v řádném soudnictví (nikoliv
stanném), není ještě skutečnost, že nedošlo k vzestu
pu zločinnosti, přesným důkazem neúčinnosti trestu
smrti.
Delikt, jenž více není trestán smrtí, trestá se i na
dále vysokými tresty na svobodě. Musil by asi býti
proveden riskantní experiment úplné beztrestnosti,
aby bylo možno pozorovati zřetelnější účinky. Nedáv
né kousky samozvaných strážců bezpečnosti v revo
luční době dávají však tušit, jak by to asi dopadlo,
jak lákavou je naděje na beztrestnost v době, kdy
právní řád je ochromen. Bezpochyby je více individuí,
která si cení svobodu více než život, než by se na
první pohled zdálo, což souvisí s otázkou trestu smrti
jako odplaty. V každém případě působí příliš mnoho
dílčích vlivů, jejichž výslednicí je zločin, než aby bylo
možno vyřešiti jednoznačně otázku zastrašení trestem
smrti. Tak na př. političtí delinkventi, jsouce přesvěd
čeni — ať již právem či domněle — o správnosti své
ideje, budou daleko více imunní vůči nějakému za
strašení, nežli tak zv. sprostí zločinci, jejichž čin je
namnoze důsledkem jejich duševní vychýlenosti, spo
jené často s osobní zbabělostí. Neméně je pravda, že
sprostý zločinec bude spíše jednati v prudké vášni,
kdy představa trestu smrti pozbývá účinnosti, zatím
co pachatel politického deliktu se naň zpravidla při
pravuje s rozvahou a plným vědomím možných ná
sledků.
Je proto míti za to, že otázka trestu smrti jako
prostředku k odstrašení je daleko spíše otázkou
vhodné taktiky, jež dovede v konkrétním případě vy-

stihnouti, zda a do jaké míry splní trest smrti svůj
odstrašující účel.
Kdy je trest smrti odplatou? Je nesprávné domnívati se, že lidská společnost někomu oplácí trestem
smrti za to, že se prohřešil proti jejímu řádu. Nepociťuje-li zločinec ztrátu života jako újmu a považuje-li svůj další život po činu za bezcenný a zbyteč
ný, bude proň trest smrti sotva odplatou, spíše na
opak. Tyto případy nebývají tak řídké.
Třeba se ještě zmíniti, že se často setkáváme mezi
lidmi s opravdu naivním názorem na trest smrti: Ne
víme prý, zda trest smrti je vůbec trestem, protože
nevíme, co nás po smrti čeká. Stupídnosť tohoto ná
zoru tkví v mylném přesvědčení, že trestem je to. co
je za hranicí života. Trestem může býti ve skuteč
nosti jen hrůza odsouzence, jenž zná konec svého
života.
Jaké závěry činíme z naší úvahy? Především ten,
že otázka přípustnosti trestu smrti je otázkou du
chovního nazírání a nutno ji řešiti zásadně: kladně
nebo záporně. Otázka trestu smrti jako prostředku
k zastrašení a odplatě je naproti tomu otázkou vhod
ného zásahu. Není účelné stanovití trest smrti na
určité těžké delikty a u jiných neméně těžkých deliktů
jej vylučovati. V konkrétním případě může se trest
smrti jeviti žádoucím i u takového těžkého deliktu.
Naopak je vhodné, aby i u deliktu, sankcionovaného
trestem smrti, byla soudci dána možnost záměny
v trest na svobodě. Tam, kde se pohlíží na trest jako
na opatření«-výchovné, nemá ovšem trest smrti ani
z důvodu vhodnosti místa (bez ohledu na ethické hle
disko).
ár

Odborové hnutí v Americe
Pozorujeme li život ve Spojených státech, brzy si uvědo
míme důležitost odborových organisací. Život každého obča
na, ať již je zaměstnán v obchodě nebo v úřadě, ať je poli
tikem, zemědělcem, vedoucím domácnosti, dělníkem, je nějak
ovlivněn existencí a podnikáním odborových organisací.
Američané jsou přesvědčeni, že tomu bude tak dlouho, do
kud v jejich zemi bude demokratická forma vlády, neboť ne
závislé odborové organisace jsou známkou svobodné společ
nosti a každého hospodářství, kde se neubíjejí lidské indivi
duální schopnosti. Ač jsou si všichni vědomi jejich významu,
přece nemají o nich stejný názor: ti, kdo s odborovým hnu
tím nejsou přímo spojeni, jsou nakloněni na ně pohlížet pouze
v souvislosti s isolovanými akcemi, jejichž titulky se objevují
na čelných místech v denním tisku; členstvo odborů přiro
zeně myslí o nich s hlediska prospěšnosti akci, které odbory
podnikly pro jejich pracovní postavení; a studenti sociologie
si organisované odborářství představují jako amorfní hnutí,
jehož akce, ať dobré nebo špatné, jsou řízeny několika domi
nujícími vůdci. Všichni členové odborů jsou si však vědomi,
že musí být především Američany a pak teprve odboráři;
že nikdy nebudou hájit, aby politický a hospodářský způsob
života byl změněn dovozem nějaké cizí ideologie; vědí, že
Amerika může prosperovati jen v rámci svých demokratic
kých zásad. Jako ostatní vrstvy · národa, mají i všichni čle
nové odborových organisací zájem na nejvyšším možném
zredukování stávek: vždy raději spolupracují s průmyslem
v konstruktivním míru než bojují v průmyslové válce. Ne
radi stávkují a tento způsob obrany používají jen tehdy,
když již nelze podle jejich názoru dosáhnouti spravedlivého
požadavku jinak. Odbory značně přispěly k dnešní životní
úrovni Američanů. Jsou hrdy na to, že jejich členové mají
nejvyšší hodinový pracovní výkon na celém světě; že zvýšily
mzdy, zlepšily pracovní podmínky a přinesly nový smysl
osobní důstojnosti zaměstnancům velkých průmyslových zá
vodů. Komunisté s oblibou tvrdívávali, že odborové hnutí
v Americe je jejich baštou a základní buňkou k další ex
pansi; nebylo to nikdy pravdou a není to pravdou zvláště
dnes, kdy dělnici v Americe z vlastní vůle houfně opouštějí
zbylé komunistické agenty, protože se přesvědčili v praxi
i v theorii, že marxismus nejen že nezajišťuje dělnictvu dů
stojné postavení, ale pod státní knutou mu připravuje zotro
čení v dosud nevídaném měřítku.
Sledujeme-li kořeny organisace dnešního odborového hnutí,
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musíme jít až do devadesátých let osmnáctého století, kdy
někteří řemeslníci ve Filadefii, New Yorku a Baltimore se
pří prosazování zvýšení mezd po prvé spojili ve spolcích, je
jichž charakteristické znaky upomínají dnešní odbory. I když
nějaký informační styk mezí jednotlivými sdruženími byl,
přece jejich význam byl čistě místní a až do roku 1866
nebyly spojeny jednotným vedením. Teprve v tomto roce
byla založena National Labor Union, volná federace odborů
a mnoha reformních organisací, které se nezabývaly výlučně
pracovními problémy. Prosadila sice osmihodinovou pracovní
dobu, pak však její aktivita počala klesat, až se vedení roz
padlo docela. Pokusy o obnoveni se skončily úspěchem až
v roce 1886, kdy byla vytvořena AFL (Američan Federation
of Labor, Americká federace práce). Proti dřívějšku byla
a dosud je federativnost v této organisací značně volnější,
každý odbor má svou konstituci, vlastní řád vnitřní správy
a směrnice jednání se zaměstnavateli. Po půl století repre
sentovala jedině AFL americké dělnické hnutí a za tuto
dobu vykonala mnohý kus záslužné práce pro sociální zabez
pečení dělnické třídy. V roce 1935 vznikl v AFL spor o tom,
zda jednotlivé odbory mají být organisovány jako dosud podle
jednotlivých řemesel, nebo zda se má přikročiti k organisací
podle podniků. Jelikož nedošlo k dohodě, vytvořili zastánci
»podnikového« systému novou organisací odborů, CIO (Com
mittee for Industrial Organization, Výbor průmyslové orgá<
nisace); toto rozdělení trvá dosud — lokálky AFL jsou podle
řemesel, každé řemeslo má svou lokálku, kdežto CIO zakládá
lokálky podle továren, ke které patřili všichni dělníci bez
rozdílu svého řemesla. Od roku 1936, ve kterém byla přivá
děná roztržka unií a založena organisace CIO, bylo učiněno
již několik pokusů o jejich sloučení a dosud skončily všechny
bezvýsledně, většinou pro osobní zájmy. Obě strany chtějí
však dnes znovu zahájit jednáni, které by vedlo ke sloučení
asi 14,000.000 amerických dělníků pod jednu správu organisační (AFL oznámila, že má 7,500.000 členů, CIO více než
6,000.000). Jako při dřívějších pokusech, bude asi i tentokrát
nejobtížnější bod ohledně osobního vedení sloučené organi
sace. Vynikající osobnost předsedy CIO Philipa Murrayho
dává však tušit, že to bude on, který bude státi v čele sjed
noceného hnutí.
,
Philip Murray je osobnost výrazná a zároveň charakteris
tická, neboť se v něm odrážejí všechny vlastnosti, které dnes
dominují v americkém odborovém hnutí. Když se v roce
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1936 stal vedoucím ocelářských odborů, měl za sebou málo
zkušeností a houževnaté práce. Avšak jeho inteligence s ne
obvyklou schopností pro statistiky brzy zvládla situaci, jeho
porozuměni pro fakta z něho udělalo obávaného bojovníka
proti sociálním nespravedlnostem; skutečnost, že průmyslové
statistisky porovnává vždy především s potřebami člověka,
mu získala důvěru a lásku všech, za které bojoval. Brzy po
zvolení v čelo ocelářů je již hlavním spolupracovníkem
tehdejšího předsedy CIO Johna L. Lewise a tvoří spolu do
konalý »team«. Na hospodářských konferencích se zaměst
navateli a vládou měli vždy stejnou taktiku’: nejdříve stra
tég a psycholog Lewis »zahromoval«, poté Murray demon
strováním hospodářských faktů zajistil psychologicky zís
kané úspěchy z Lewisovy řeči. V roce 1940, kdy Lewis od
stoupil, byl již Murray dokonale připraven, aby vedení pře
vzal sám. V krátkém děkovném proslovu za zvolení se slo
vo »pokora« vyskytovalo třikrát a Murray je pronášel v pra
vém slova smyslu, neboť vedení považuje za službu podří
zeným. Je věřícím katolíkem a svou vírui bere vážně. Na
jeho pracovním stole leží papežské sociální encykliky Lva
XIH. a Pia XI., které přijal za svůj program. Prosazuje-li
v ocelářském průmyslu zvýšení hodinových mezd z $ 1,48
na $ 2, je přesvědčen, že koná i Boží věc, nejen věc CiO.
Za života Rooseveltova mohl kdykoliv učinit návštěvu v Bílérh domě; a byl vždy vítán, i tehdy, když s presidentem
nesouhlasil (na př. v zavedeni povinné práce během války).
Vedení CIO vyžaduje velkého přehledu, obzvláště, když má
přesvědčit všechny členy, že jeho realistická linie je maxi
málně prospěšná a pokusy o výstřelky doleva nebo doprava
některých autonomních sekcí celku spíše škodí.
Velkého přehledu bude vyžadovat i řešení dvou nejdůleži
tějších současných úkolů amerických odborů: konečné vy
účtování s komunisty a zamezení nového pracovního zákono
dárství, směřujícího k oslabení odborů. V boji za tyto cíle je
Murray již dnes prakticky vůdcem všech odborů. CIO se
podařilo vykořenit marxistické proudy v jižních státech USA,
kde komunisté byli jeden čas poměrně silní. Vedoucí stále
při tom zdůrazňují, že by přívržence zotročující marxistické
ideologie mohli zničitl federálním zákonem, procesy a ža
lářováním, že se to však příčí americké demokratické praxi.
Obracení od nevítaných ideologií se děje proto tím, že sě
dělnictvu umožní, aby si správně uvědomilo jejich zhoubné
ideály. Všeobecné mínění o komunistech shrnul předseda ná
bytkářských odborů, Morris Muster, nedávno v tato slova:
»Jsou to lidé zákeřní a každý, kdo jim ustupuje, je šílenec.
Vím to nejlépe sám, protože jsem byl jedním z takových.«
Ve slevačských a elektrikářských odborech CIO komunisté
ještě drží vedení, členové si však stěžují, že neoprávněně
a protidemokratickými methodami. Příští volby v těchto
odborech s největší pravděpodobností dokáží, že členové měli
pravdu.
Obtížnější bude odstranění snah o nové pracovní zákono
dárství, které prosazuje republikánská strana a které smě
řuje k oslabení odborů a Wagnerova zákona (»Magna charta«
práce, vytvořen v roce 1935), který zaručuje právo dělníků
vybratí si podle svého přání unii k vedení vyjednávání a za
kazuje nesprávné dělnické praktiky zaměstnavatelů. V ná-

vrhu nových zákonů jsou především: zákaz stávek »ze sym
patie« a zákaz stávek vládních zaměstnanců (ve veřejných
službách), odstranění práva nezákonných stávkujících dostati zpět dřívější místo, zákaz t. zv. »dosed shop« a »union
shop«, t. j. v prvém případě závazek zaměstnavatele, že
neuzavře pracovní smlouvu s pracujícím, který není členem
určité odborové unie, ve druhém případě s takovými lidmi,
kteří nemají schválení od organisačního monopolu odboru.
Murray prohlásil, že tento program by zahájil »novou a ne
bezpečnou éru. Kongres by vehnal Spojené státy do hospo
dářské katastrofy, kdyby se dal cestou oslabení odborů mí
sto obchod, monopolů. Vláda nejen že se bude připravovati
k nedbání a dopuštění, aby se opakoval krach z roku 1929,
ale ve skutečnosti ujme se kladné a činné role vhánění Spo
jených států do takové katastrofy.«
Aby prosazování požadavků odborových unií bylo účinné,
musí býti široce rozvětveno. Vedení 60.000 lokálek po celých
Spojených státech se zasazuje o novou sílu pro odborové
hnutí o deset miliard dolarů ročního zvýšení mezd a platů.
K financování tohoto boje vedoucí odborových organisací
mají k disposici multimilionová bankovní konta a.rozsáhlý
propagační stroj. Měsíční příjem odborových hnutí od asi
třinácti milionů platících členů činí téměř 27 milionů do
larů. Mnohé z velkých odborů vlastní mrakodrapy, banky,
četný tisk, radiové vysílačky, rekreační střediska, nemoc
nice, lázně, domovy pro přestárlé, pojišťovací ústavy. Ne
můžeme se pak divit, že plat na př. vedoucího horníků, zná
mého Johna Lewise, činí měsíčně dvacet pět tisíc dolarů
a výdaje navíc. Samotná CIO vlastní 72 velkých biografů
a produkuje speciální filmy, kde se vysvětluje odborářská
politika. Ani starý propagační prostředek — odborářské
noviny, letáky, kreslené nebo obrázkové časopisy s propa
gačními vložkami — nejsou opomíjeny. Vychází na osm set
pravidelně vydávaných odborářských novin, které odebírá
patnáct milionů rodin. Kdyby se celý odborářský tisk někdy
sjednotil v tažení pro nebo proti nějakému hospodářskému
programu nebo proti nějaké politické osobnosti, byl by to
schopný protivník podobné kombinaci obchodních deníků, ne
boť členstvo odborářských unií je disciplinováno. A tyto
listy již nemají ráz nestravitelných štvavých plátků, jaké
kdysi vedoucí odboráři podávali těm, kdo jim měli pomoci
obhájit osobní prestiž neb nějaký požadavek. Jsou to noviny,
které dělá část nejvyspělejší americké žurnalistiky, jejich
postoj je neohrožený, energický a do velké míry přesvědču
jící. Aby tento tisk přišel skutečně do nejširších vrstev
národa, posílá se i zdarma desetitisícům Udí a institucí,
které »ovlivňují veřejné mínění«. Posílá se především učite
lům a vychovatelům, duchovním, rodičovským organisacím,
YMCE, YWCE, spotřebitelským družstvům, knihovnám, re
dakcím ostatních listů, rozhlasovým komentátorům a mno
hým organisacím různého účelu. Odborová hnutí v Americe
se tak poctivě snaží splniti řádně úkol, který na sebe vzala:
brániti práva zaměstnanců. Brániti je jak proti soukromopodnikatelským monopolům, tak proti státně-totalitnímu ka
pitalismu a vůbec proti všem, kdo v zásadě nemají na mysli
prospěch celku, ale svých vlastních kapes.
- as
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jen obavy, že někdy může být taková opona součástí vzducho
těsné komory, aniž to jsme schopni dost rychle zpozorovati.
Nepamatuji se, kdo první vyslovil myšlenku, že státy žijí
ideou, kterou vznikly. Váš stát vznikl v r. 1918 na základě
důvěry západních spojenců ve schopnost Vašeho národa uspeřádati vnitřní záležitosti k úplné osobní svobodě každého
občana tak, jak my ji rozumíme na západě a za přepokladu
trvalého přátelství mezi státem Vaším a západními demo
kraciemi. V tom smyslu bylo i jeho trvání de jure potvrzeno
již v době, kdy Vám běhal po zádech mráz, poněvadž jste
viděl SSSR po boku Třetí ftíše. Promiňte, že jsem poněkud
převzal způsob Vaší argumentace, ale pokládal jsem to za
nutné pro názornost. Snad někdy podceňujeme Vaši obavu
z Německa, které Vaše nedávné zkušenosti dávají značnou
oprávněnost, ale domníváte se, že je méně nebezpečné Ně
mecko zbídačené a v hladu a zoufalství všeho schopné, než
Německo bez válečného průmyslu, které by bylo s to zaručiti
alespoň životní minimum svým obyvatelům ? Domníváte se,
že je možno na okupaci trvale doplácet hlavně nedostatkem
potravin pro vlastní zemi, jak činí Velká Britannie a pone
chávat při tom zahálce, nebo alespoň neproduktívni práci
poražený národ, jehož mládež může být zachráněna před
naočkovanou ideologií (jestli vůbec může být zachráněna)
jen a jen tvůrčí prací? Ostatně okupace, spojená s neúnosnými
výlohami vítěze, ztrácí z velké části vůbec svůj vnitřní
význam (hlavně význam trestu) a může nabýt plné vnitřní
logiky teprve tehdy, když všechny její výdaje jsou hrazeny
poraženým. Bojíte se snad německé výrobní konkurence?
Stejně přijde a bylo by pro Vás přece daleko výhodnější,
kdyby některé výrobní sektory byly pro Váš průmysl pev

MR. BROWN PÍŠE P. NOVÁKOVI.

Milý pane Nováku,
Uvědomil jsem si při čtení našeho dialogu v »Lidové de
mokracii« z 13. t. m. určitou pochybnost Vaší argumentace
v některých bodech a poněvadž je mi známo, že stejně argu
mentuje i značná část Vaší veřejnosti, ačkoliv její stanovisko
není vždy zastřeno ostře dogmatickým myšlením, dovoluji
si Vás na tyto body upozornit:
Obviňujete nás, Američany, z mnichovských jednání, která
byla začátkem Vašeho utrpení a ztráty národní a později
i osobní svobody. Připadá mi to do určité míry paradoxní.
Tenkrát totiž Amerika do evropských záležitostí vůbec neza
sahovala a všechny události kolem Mnichova lze přičíst tomu,
žc nebyl prosazen princip kolektivní bezpečnosti. Nyní, když
Amerika opustila svou isolacionistickou politiku a po před
chozích zkušenostech se zasazuje o princip světové spolu
práce, přecházejí státy, které nejvíce utrpěly tím, že kolek
tivní bezpečnosti nebylo, do oposice a odmítají nejen politiku,
která by v konečné fázi mohla vésti k všesvětové federaci,
ovládané jediným světovým parlamentem, ale i hospodářskou
podporu, bez které jen stěží vybudují své hospodářství. Nám,
kteří myslíme v první řadě hospodářsky a kterým se zdá
Vaše poddanost nacionalismu (i u Vás Cechů) a jiným středoa východoevropským -smům se stanoviska čiré logiky nepo
chopitelnou a mnohdy i zrůdneu, je odmítnutí pomocné ruky
v době t:sně těžko vysvětlitelné jinak, než jako ústup před
zapadající železnou oponou, která by je mohla rozdrtit. Mám
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ným evropským hospodářským plánem vyhraženy. K od
stranění politického nebezpečí z německého národa, jak se
domnívám, existuje jen jediná demokratická cesta: zapojení
do velkého celku, kde by Němci neměli většinu a kde by
se všem hospodářsky dařilo tak dobře, že by radikální a od
středivé síly nikdy nenabyly dostatečného vlivu. Toto řešení
je rovněž snad jediné, které může dvěma válkami rozdrobené
a zchudlé Evropě vrátit mír, klidný hospodářský vývoj a
jako výsledek alespoň část bývalého dominantního postaveni
ve světě. Domnívám se, že Marshallův plán a pařížská kon
ference mohly být prvním krokem na této cestě.
Milý pane Nováku, bylo by ještě mnoho myšlenek, kterými
bych mohl argumentovat! svou pravdu, ale zatím mi nezbývá,
než přáti Vám, aby ve Vaší železné oponě byly ne skuliny,
ale velká okna, kterými byste se mohli objektivně dívat a
jednou snftl i přijmout ruku k opravdové přátelské pomoci.
Váš Thomas N. Brown.
P. S. Otiskujeme dopis pana Browna, i když tlumočení
jeho názoru vzal na sebe čtenář našeho listu ing. V. N.,
Praha X. Redakce pokládá za vhodno k dopisu poznamenat,
že ani ona, ani pan Novák, ani česká veřejnost nikdy ne
vinila Ameriku za mnichvské jednání. Je obecně známou
pravdou, že ani SSSR, ani USA v Mnichově nebyly, a že
mnichovské<ujednání bylo učiněno mimo Ameriku a Rusko.
Tato věc byla konstatována v našem tisku stejně srozumitel
ně, jako po pravdě bylo též řečeno, že Amerika se zúčast
nila velké osvobozovací války tehdy, když byla napadena
u Pearl Harbour, podobně jako SSSR se dostal do války,
když byl napaden německou armádou.
ZIÍÄZA POTRAVIN SE OPAKUJE.

Vážený pane redaktore!
S Vaším ct, článkem v 29. č. Obzorů, pod názvem »Zkáza
potravin se opakuje«, plně souhlasím a jelikož v obchodě
ovocem a zeleninou mám více jak třicetiletou praxi, dovoluji
si Vám napsati svůj úsudek o řízené distribuci ovocem a ze
leninou. Tedy mimo jiných svazů zavedli u nás Němci i svaz
ovocnicko-zel.-vinařský, ne tak na prospěch konsumentů,
ale hlavně na prospěch své rozpínavosti a svých »nadlidí«,
neboť i tento svaz jim umožnil u nás přesný přehled veške
rého zboží u nás vypěstovaného a oni pak klidně mohli dik
tovat, co a kolik obdrží »Wehrmacht, Kinderlágry« a Němci
vůbec. Naši občané pak dostávali zbytky. Dnes není válka,
nejsou Němci, není Wehrmacht, nejsou Kinderheimy a přitom
ani naše nemocnice nemají již žádných výhod od tohoto svazu,
který existuje dále! Proč ? Poněvadž je topřímozlatý
důl a přitom žádný z nás neví, pro koho! Vždyť
tento svaz parasití na kapsách našich spotřebitelů nejméně
1 desetinou z cen zkonsumované zeleniny a ovoce! A ty
vysoké ceny? <
To se ti páni jen vymlouvají, že se tak děje ve prospěch
pěstitelů, ale ve skutečnosti se vysoké ceny drží proto, že
1 desetina příp. z ceny vagonu třešní 1 kg á 15.30 Kčs =
153.000 Kčs za vagon, činí 15.300 Kčs ryzí parasitní zisk pro
Svaz za nic a na úkor konsumentů! Kdyby tedy cenu alespoň
ke konci sezóny snížili, jak se dříve vždy dělo, tak by se
jim ztenčilo i těch 15 tisícovek.
Dnes tedy tento druh řízené distribuce prospívá zahradnickczelinářskému svazu ve formě bezpracného stamilionového
příjmu, o kterémžto jmění se náš občan ze žádného státního
rozpočtu přesvědčiti ani nemůže, a mimo to jie zde zbytečně
zaměstnáno tisíce lidí s nadměrnými příjmy, zatím, co by se
tito lidé mohli uplatniti na místech pro národ potřebnějších!
Pro konsumenty jest však tento svaz největší škůdce,
neboť jim nejen odssává nejméně desátý díl z ceny zkonsumovaného zboží, ale svou neblahou činností ještě zaviňuije, že velká
část zboží propadá zkáze (zatím co v jiném okresu je o totéž
zboží nouze), a je mnoho případů ,kdy tento svaz kryl svou
neschopnost i zbytečným vývozem tohoto zboží do ciziny.
Ostatně řízená distribuce u ovoce, hlavně letního a u ze
leniny zvláště, pokud by měla sloužit konsumentům, je prak
ticky neproveditelná — a to z následujících důvodů:
Každý člověk, i zemědělec, je tak trochu Spekulantem.
Dokud bylo toto zboží volné, dotírali obchodníci již před
časně na pěstitele, aby jim nějakou tu zeleninu neb ovoce
prodal. A tak pěstitelé často po několik týdnů i měsíců denně
z jednoho pole probírali třeba mrkev, ke své vlastní spo
kojenosti, obchodníků i konsumentů a na trhu bylo stále dost
čerstvé zeleniny i ovoce. A na podzim ještě sklidili pěstitelé
spoustu zeleniny i ovpce, což odborně uložili a měli celou
zimu ještě co prodávat.
Vždyť nikdy nedokáže žádný svaz odborně uskladnit tolik
zboží, jak dříve dokázaly uskladniti ty desetitisíce našich
pěstitelů!
Dnes se věc praktikuje následovně: Ceny jsou stanoveny
většinou předem pro celé období. Páni ve sběrnách jsou
placeni měsíčně a proto na pěstitele nijak ohledně dodávky
nenaléhají. Pěstitel ví, kdy a kolik musí za zboží dostat a tak
třeba dlouhou dobu do sběrny nic nedává a když, pak pří
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padně se mají změnit ceny, aneb poslouží i počasí, navezou
všichni najednou tolik zboží do sběren, že si s tím tam neví
rady, cpou to pak kdekomu, hlavně velkorozdělovačům, ti
zase maloobchodníkům. A tito pak, když, kromě zaplacení
zboží, dali vydělat svazu, dráze, velkorozdělovačům a ber
nímu úřadu, toto zboží většinou nahází do hnoje, poněvadž
naši ředitelé distribuce zapomněli naučit naše konsumenty,
aby se třebas celý týden v jednom kuse krmili samými ke
dlubnami nebo samým zelím.
Také zimní zboží dnes cjiž naši pěstitelé pro regulérní trh
neuskladňuji na zimní období, protože vědí napřed, co do
stanou za zboží nevyschlé, přímo z pole a co by dostali za
totéž, vypařené a vytříděné v zimě nebo na jaře. Poněvadž
pak svaz včetně sběren na skladování zboží není zařízen,
což by ani prakticky možné nebylo, zařídí si to tak, že
zboží jest od pěstitelů kladeno přímo do vagonů, svaz to nic
nestojí, svoje procenta dostane, a zboží se zbaví tím způ
sobem, že to pošlou do Vídně nebo do Berlína.
Protože u ovoce i zeleniny nerozhoduje pouze neschopnost
svazu, ale i počasí, nedostatek pracovních sil, drahá a pomalá
doprava a ještě mnoho jiných věcí, věřte, že našehospodyňky by na tom byly daleko-lépe, kdyby
vázané hospodářství ovocem a zeleninou bylo
zrušeno. Vždyť stejně každá hospodyňka je nucena hod
notné zboží si. opatřit na černém trhu, a za zboží, kterého by
bylo dostatek, by se styděl jak pěstitel, tak i obchodník, požadovati tak vysoké ceny, jaké jsou dnes NÚC předepsány!
Že by však ti, kteří vědí, kam mizí ty těžké stamiliony
z výtěžku tohoto slavného obhospodařování, přišli zkrátka,
brání se zrušeni tohoto svazu, na úkor našich hospodyněk!
S veškerou úctou Jan Suchý, Ostrava, Přívozská 7.
nehospodárnost v hornictví.
Vážená redakce! Dovoluji si odpovědět na dopis vašeho čte
náře (Nehospodárnost v hornictví) v č. 28 »Obzorů«. Chci
odpovědět na onu část dopisu, z níž vysvítá, že je pisatel pře
svědčen, že horníci málo pracují, nebo obráceně, snadno vy
dělají hodně peněz.
Nezdálo se pisateli i vám, že je trochu divné, že se na
takovýto snadný výdělek hlásí tak málo zájemců? Kolik bri
gádníků zůstane v tomto zaměstnání? Ona to a^i bude, nebo
byla, přece jen anekdota.
Dále pisatel žehrá na to, že horníci nepracují naplno, nýbrž
jen tolik, kolik podle jejich vlastního mínění je třeba
k jejich vlastnímu prospěchu. Domnívá se snad pisa
tel, i vy, že pohnutkou k veliké tlačenici do jiných oborů
práce, hlavně úřednické, je vlastenectví a obětavost? Při
znejme si klidně, že je to vždy jen vlastní zájem. Není však
třeba dělati z toho chmurné závěry, nýbrž je třeba přizpůsobit!
se skutečnosti. To znamená, odměňovat práci podle toho, jak
ji posuzují a hodnotí lidé, kteří ji mají dělat a ne podle něja
kých »vědeckých« výpočtů. Kdyby byli ti, kdož vyměřili plat
horníků, jej vyměřili podle toho, co by chtěli za tuto práci
oni, kdyby ji musili dělat a ne podle vědeckých výpočtů, mož
ná, že by bylo horníků dost. Ovšem uhlí by asi bylo dražší.
Kdyby se naopak plat různým a snad zbytečným ředitelům
a úředníkům vyměřil podle zájmu, který se o tato místa jeví,
možná, že by to zase přispělo k zlevnění uhlí. Toto platí
o všech oborech výroby.
Sociální spravedlnosti, čili spravedlivého odměňování práce,
bude dosaženo tehdy, až o odměně za práci budou rozhodo
vat ti, kteří ji mají dělat.
Josef Sedláček, Rokycany.
SLOUŽÍ MIN. INFORMACÍ LIDU?

Vážení, slouží ministerstvo informaci lidu? Tato otázka
se naskýtá po nynějším drastickém zvýšení vstupného do kin,
které je výsledkem dosavadní činnosti tohoto ministerstva. Má
snad ministr informací, bez jehož výslovného souhlasu nebyl
by tento čin naprosto možný, zájem na tom, aby širokým
vrstvám české veřejnosti byl takto zabráněn přístup do kin,
jedinému druhu lidové zábavy, když již návštěva divadel se
stala finančně nedostupnou? Jako jsme svědky šmelinaření
státu s americkými cigaretami, tak nastává nyní šmelinaření
i s americkými filmy, neboť hlavně ty jsou u nás ve zdrcu
jící většině předváděny. Český občan nezapomněl ještě na ty
halasné sliby komunistů jako »kulturu lidu« atd., a nyní tedy
přicházejí činy. Stačí prosté srovnání, stejně tak jako s dobou
předválečnou, kdy se platilo 20 hal. přirážky na nezaměstna
né. Nyní sice nezaměstnaných nemáme, ale za to spoustu
živořících, kteří ze svých hubených kapes mají vydržovati
přebytečné instituce, mezi něž ministerstvo informací nespor
ně náleží. A přirážky jsou nyní ve srovnání s dobou před
válečnou 50—100 X tak veliké. Má si snad český poplatník
ieště více utáhnouti opasek, aby se dostal jednou měsíčně do
kina? Vystřízlivění a rozčarování, které nastalo i v komu
nistickém táboře, jasně ukazuje chybnou cestu, po které kráčí
znárodněná filmová výroba. Mýlí se a bude krůtě zklamán,
kdo hřeší na tradiční českou trpělivost. Cas voleb dá mu
pádnou odpověď!
-ák.
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KULTURA VE SVĚTĚ I U NÁS
Kultura ve světě čísel
Když tak všude kolem sebe slyšíme
do omrzení opakovat, že jsme pomalu
celému světu vzorem, je třeba připomenouti několik trpkých ěísel, aby nynější
stav nebyl snad považován za vyvrcho
lení snah českého národa za povznesení,
protože musíme ve skutečnosti stále ještě
mnoho dohánět za ostatními vedoucími
kulturními národy světa. Svědčí o tom
několik čísel z minulého roku. Tak loni
vydal náš lid v českých zemích 9.5 mi
liardy Kčs za lihoviny, z toho jen za
samotnou, zdraví škodlivou kořalku sko
ro 4 miliardy a za kuřivo 6.5 miliardy,
kdežto za knihy jen 700 milionů Kčs.
Za nicotné požitky zdraví škodlivé, sni
žující výkonnost, skoro 23kráte tolik,
jako za knihy. Kdybychom k tomu při
počítali ještě Slovensko, tak bychom
zjistili, že tak ročně promrháváme přes
20 miliard Kčs národního důchodu, za
tím co za knihy vydáváme sotva 1 mi
liardu! Smutná statistika ukazuje, že
kniha, jako hlavní nástroj kultury, byla
odkázána na pouhé drobty národního
příjmu, zatím co jeho valná část je pro
pita a prokouřena. Tato čísla jsou pře
svědčivým svědkem i toho, že příjmy
inteligence jsou tak malé, že sotva stačí
na existenční potřeby, zatím co ostatní
vrstvy obyvatelstva prozatím projevují
větší zájem o alkohol a cigarety, než
o knihu a kulturní statky vůbec.
O

K jednání státní publikační
komise

ratury bylo bráno vážně a kdy budou za
staveny pochybné knižnice ÚRO, SČM,
ministerstva informací atd., kteří jsou
členy této komise. Bylo vytýkáno Slo
vensku, že se tam nikdo nepokusil o vy
dávání hodnotných publikaci v českém
jazyce, že se jednalo vždy spíše o obchod
a inserci, buďme si upřímní a vydejme
totéž svědectví i o Cechách a Moravě, i
když to některým pánům z nakladatel
ství Svoboda bude nepříjemné.

Sto let spisovné slovenštiny
V těchto dnech dovrší literární spolek
Tatrin sto let svého trvání. Byl založen
v Liptavském Sv. Mikuláši a jeho cílem
bylo ochránit slovenský národ před po
kračující maďarisací, vydáváním knih a
časopisů a ustálit tak pravidla sloven
ského pravopisu. Datum 9. a 10. srpna
1847 má pro Slováky fen význam, že
představitelé obou konfesí uznalí za je
dinou spisovnou řeč slovenštinu. Tak ná
rodně obrozenecké hnutí bylo postaveno
na pevnou ideovou základnu, a obě slož
ky slovenského národa postupovaly pak
v boji za svá národní i lidská práva
vždy společně.

Jubileum
Tohoto týdne jsme vzpomínali 125. vý
ročí úmrtí brněn, augustiniána, vyni
kajícího přírodovědce Jana Řehoře Mendela, který se proslavil pokusy s kříže
ním rostlin, z nichž vyvodil základní
pravidla pro genetiku.

In memoriam Miloše Martena
Máme tak trochu obavy, zda řízené vy
dáváni klasiků, které po stránce ideové
Tento týden uplynulo čtyřicet let od
připravila komise »odborníků« při minis smrti Miloše Martena (vl. jm. Mil. Šeterstvu informací, bude odpovídat orien besty). Jeho kritická i literární tvorba,
taci jen jedné strany, nebo uspokojí ce vyrůstající z domácích prvků dekadence
lou národní obec čtenářskou. Jenom ni byla ovlivněna především francouzským
komu v demokracii nic nevnucovat! Byli symbolismem. Nejvíce na něj působili
jsme vždycky proti zatahování stranické katoličtí autoři s Paul Claudelem v čele.
politiky do problémů kulturních, ale ni Svou osobitou filosofii národní vyslovil
kdo nám nemůže mít za zlé, abychom ve v dialogu Nad městem. Největší omyl
složeni publikační komise netušili po spatřoval v husitství, které vyřadilo Če
dle jmen, kdo si z čeho chce vybudovat chy z okruhu katolické západní kultury
nájezdni politický podnik. Necháme se a ochudilo náš vývoj o osobitý projev
překvapit, do jaké míry horování po za - renesanční. Podnětnou byla v tehdejší
mezení vydávání braku a podřadné lite
době studie Akord, kde Marten podal

Poválečný vývoj sovětské literatury
V srpnu uplyne rok od řeči Ždanovovy o zaměření
sovětské literatury v časopisech »Zvjozda« a »Lenin
grad«. Prohlášení bylo v celém světě živě komento
váno a mnozí povrchní pozorovatelé je považovali za
mezník v dějinách sovětské literatury. Poukázali
jsme již jednou, že tento názor je mylný: snahu vy
tvořit! z literatury ideologickou zbraň, možno sledovati již od roku 1924, od smrti Leninovy a vítězného
zápasu Stalina s Trockým. Měnila se jen kvantita vy
žadování tohoto programu a za války tato kvantita
byla velmi malá, nebo neexistovala vůbec.
Při zahájení jedenáctého plena Svazu sovětských
spisovatelů, které se konalo letos v létě, podtrhl hlav
ní řečník Fadějev právě vnitřní kontinuitu sovětské
ho písemnictví. A právě tato linie, postavit literaturu
na nejpřednější místo v ideologickém boji, je podle
řečníka příčinou nebývalého vzrůstu, který sovětská
literatura po válce prožívá. Základní kádr nejlepších
spisovatelů pracuje neobyčejně produktivně a ještě
letos na konci roku nebo nejpozději na začátku roku
příštího přijdou do prodeje nová díla Šolochova, Fědina, Erenburga, Katajeva, Kaverina, Grossmana,
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osobitou analysu Máchy, Březiny a Zeye
ra. Martenovy názory na uměleckou
tvorbu a na potřeby české literatury let
devadesátých, kdy česká literatura za
čala vytvářet velké umělecké hodnoty,
se dochovaly v jeho rozsáhlé korespon
denci, z níž byly vydány zatím jen do
pisy s F. X. Šaldou. Marten položil ve
filosofii dějin základ k theorii, jíž histcricky ověřovala celá t. zv. škola Peka
řova.

Filmový úspěch
V patnácti moskevských biografech
je uváděn, český film Fr. Čá^a: »Muži
bez křídel«, který zhlédlo již milion
sovětských diváků. Film byl příznivě
přijat i kritikou.

Neznámý Mikuláš Aleš
Monumentální kartony Mikoláše Alše
nebyly dosud podrobně zhodnoceny, ani
soukromě vystaveny. Stejně,, nebylo do
sud možno s konečnou platností rozlišit
kartony pouze podle Alšových studií a
náčrtů, prováděné jeho spolupracovníky
od vlastních děl mistrových. O nový ná
zor odborného zhodnocení se pokouší
Umělecká beseda, která též připravuje
instalaci Alšových kartonů.

Méně vhodné
Okresní osvětová rada v Táboře ve
snaze přiblížit nejširším vrstvám umě
lecké hodnoty, připravila putovní výsta
vu originálů akad. malíře O. Bubeníčka,
a tuto výstavu instaluje na vesnicích
o poutích. Snaha je sice celkem chva
litebná, ale způsob již velmi pochybný,
obzvláště, jsou-li současně prodávány
malířské reprodukce ne nejzdařilejší.

ČSK na švýcarském Kulturním létě
V Luzernu byla instalována výstava
moderního čs. výtvarného umění jako
ukázka tvorby za posledních dvacet let.
Druhým příspěvkem švýcarskému Kul
turnímu létu je bernská výstava, sezna
mující v pokrocích v pedagogice a škol
ství. Výstava se těší mimořádné pozor
nosti, poněvadž jsou vystaveny konkrét
ní výsledky školní práce, především žá
kovské kresby, výšivky i ukázky práce
slibných talentů na čs. odborných ško
lách šperkařských, sklářských, umělec
kého a užitého uměni.

Acanthus

Panfěrova, Šimonova, Inberové a druhých. Fadějev
se své přednášce nezakrývá, že celkový ráz pováleč
né produktivity spisovatelů má s marxistického hle
diska vážné slabiny. Ačkoliv již uplynul téměř rok od
výzvy strany, nedovedli .ještě sovětští spisovatelé
dosáhnouti ve svých pracech základního obratu
k thematům současnosti, k thematům, které komu
nistická strana považuje v současné době za nejdů
ležitější: propagace nové stalinské pětiletky a zvyšo
vání výlučného patriotismu sovětského lidu.
A to jen moskevská odbočka Svazu vyslala do kolchozů a jinam mezi lid na sto spisovatelů »k čerpání
námětů«. Příčina neúspěchu tkví podle oficiálního
názoru — vedle nedostatečného porozumění spisova
telů samých — hlavně na málo intensivní práci ně
kterých odboček Svazu spisovatelů a pak na kritice.
Tak na př. zejména v baltských republikách, v Litvě,
Lotyšsku a Estonsku, nepokračuje likvidace »buržoasních přežitků« v literatuře tak, jak by si vedení
strany přálo. Kritikové se stále ještě nenaučili pohlížeti na literaturu s hlediska lidových potřeb, nicméně
úroveň kritických článků a literárních časopisů vůbec
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vzrůstá. Zejména kritika, nemarxistické náplně zá nemá se však a priori vyhýbat odlišným estetickým
padních literatur a přehodnocení ruského písemnictví směrům.
předrevolučního nabylo žádoucího rozsahu. Význačné
Nejvyšší celkový průměr vykazuje tvorba drama
kritické statě se objevily zejména v časopise »Novyj tická, mající na rozdíl od současného čbského písem
mír«: B. Mejlacha »Boj Lenina s reakční ideologií« a nictví dost původních novinek. Ani ona však neuspo
»Lenin a problémy umění za nadvlády reakce«, V. kojuje politické požadavky strany v žádané míře. Vý
Kurilenková »Strana bolševiků a sovětská literatura« jimku činí »Ruská otázka« Konstantina Simonova,
a řada jiných. Z oboru literární historie vzbudil nej poukazující v souhlase s marxistickými thesemi na
větší zájem článek I. Vekslera »Tradice ruské kriti inferioritu lidského života v nesovětském správním
ky čtyřicátých až šedesátých let v boji s theorií čis systému a naopak. Hojná jsou dramata z prostředí
kolchozů (P. Nilin, »V bílém světle«; V. Ověčkin,
tého umění«, uveřejněná v časopise »Zvjozda«.
Základními programovými liniemi sovětské pová »Babí léto«; N. Virty, »Chléb náš vezdejší«), zpraco
lečné literatury mají býti podle přání strany odklon vání však trpí chvatem a politická hesla nejsou účel
od historických themat, idealisace minulosti a klaně ně spojena s dějem. Ze životy školní mládeže čerpá
ní se cizině (pěrěklonstvo pěrěd zagranicej). Zdůraz S. Michalkov námět ke své hře »Červená kravata« a
ňuje se, že jednotliví představitelé sovětské inteligen zaměřuje ji především ethicky. Z ostatního repertoiru
ce daleko ještě nevykořenili v sobě úctu k nemarxis- sovětských divadel jmenujme jen věci nejúspěšnější,
tickým theoriím nebo institucím. Zejména publikace a sice B. Lavreněva »Za ty, kdo vypluli«, Borise Gor
I. Nusinova »Puškin a světová literatura« a ředitele batova »Co dělati v zimě« a B. Čirskova »Vítězové«.
Ústavu pro světovou literaturu v Moskvě (největší Kritika se ovšem netají tím, že tyto hry mají vedle
ústav v oblasti literárního vedení v celém SSSR), pro kladů i nedostatky obsahové i formální.
Celkový ráz vývoje poválečného sovětského písem
fesora V. Šišmarěva »Alexandr Veselovskij a ruská
nictví
možno charakterisovati jako zintensivněný
literatura«, soustředily na sebe prudké útoky s ofi
ciálních míst jako typické příklady nemarxistického návrat k linii literatury politicko-tendenční. Kladný
usuzování. V prvé knize dokazuje Nusinov, že genius poměr k této linii je ústředním činitelem při tvorbě
Puškina není odrazem speciálního vývoje ruského kteréhokoliv literárního díla každého sovětského
národa, nýbrž že vděčí za svou existenci skutečnosti, autora. »Ale právě tato „partijnost” literatury,« do
že Puškin. byl »Evropan« a dovedl na otázky, ^sta dávají Rusové, »propůjčuje našemu písemnictví pra
vené Západem, odpověděti po svém. Profesor Sišma- vou svobodu, plnokrevnost podstaty a průbojnou for
rěv pak ve své práci obhajuje zásluhy nemarxistic mu, pročež je jedmým zákonným nástupcem nejen
kého literárního historika Veselovského. Přes odpor ruské, ale i západoevropské a vší světové klasické
k tradici vyzdvihují se však neustále více díla před- literatury.«
revolučních ruských klasiků. Puškinovi se přičítá za
velkou zásluhu, že dal ruské literatuře nejen Taťanu
Larinovou z »Evžena Oněgina«, ale i správně pocho
peného Pugačeva v »Kapitánské dcerce«, Někrasov Bilance uplynulé činoherní rozhlasové sezóny.
dokázal první opěvovati s neobyčejným romantickým
Letní ukončení činoherní rozhlasové sezóny nás nutí, aby
citem ruského nemajetného venkovana a Ostrovskij chom se ještě před nástupem nového rozhlasového období
aspoň ve stručném přehledu a zhodnocení po tom,
se nejeví již více buržoasním spisovatelem, ale refor poohlédli
co na tomto úseku náš rozhlas vykonal, nebo co nám zůstal
mátorem, snažícím se o blaho ruského lidu. A co říci dlužen, a abychom podtrhli pro příklad kladné výsledky a
tomu, když v oficiálním orgánu Svazu sovětských výkony, jež přinesla právě uplynulá sezóna. A tu třeba říci,
spisovatelů, v »Litěraturnoj gazetě«, se objeví věta že v původní české rozhlasové tvorbě dramatické se i přes
výrazných prací projevuje i nadále jakási stagnace,
proklamující, že Lev Tolstoj (a nikoliv Gorkij nebo několik
na které má vinu především rozhlas sám, jehož vedení leží
někdo jiný) byl největším spisovatelem, jakého kdy nejvíce na srdci zábavná a informační stránka pořadů, pokud
Rusko mělo?
pak jde o rozhlasovou tvorbu dramatickou, co největší vy
obliby rozhlasových her k jednoznačně kulisové propa
V současné době vykazuje největší kvantitativní užití
gaci t. zv. oficiálního optimismu, a to velmi často i na úkor
vzestup tvorba prosaická. Z prací již vyšlých neb do vlastního rozhlasového umění. A vina spočívá i ve stále ne
končovaných budí největší pozornost »Dým otčiny« uspokojujících honorářích (nyní snad už konečně Syndikát
Konstantina Šimonova, dobře známého v Praze; Ši českých spisovatelů vymohl jakési zlepšení), které vedle př?
šetrnosti projevovaly i řadu nesrovnalostí, z nichž uveď
monov zde srovnává způsob života v sovětském Sva lišné
me aspoň dvě, rozhlasovými autory nejvíce přetřásané a vy
zu a ve Spojených státech, kde »vládnoucí kruhy po týkané. Neboť právem se mnohým nezdá logickým, aby na
užívají všech možností, aby honbu za dolarem udělaly př. v rozhlasové práci málo zkušený autor, byť jinak zvučné
životním cílem každého člověka«. Román P. Pavlenka ho jména, jenž napíše literárně dobrou, ale rozhlasově chabou
»Štěstí« popisuje život v kolchoze v posledním roce hru, dostal mnohem větší honorář, než jiný, méně významný
za hru rozhlasově pozoruhodnou a i literárně slušné
války se snahou podtrhnouti patriotismus lidu. Hoj autor,
úrovně. A dále — jaká je logika v tom, že se honorář určuje
ně, zejména v neruských republikách, jsou zastoupe (ovšem, děje' se tak 1 v cizině, ale což v jiných případech
ny prosaické prvotiny mladých autorů. Jsou to práce neusilujeme o vlastní lepší zhodnocení práce?) stále ještě
většinou nevyzrálé a strana zdůrazňuje, že je přední podle počtu odvysílaných minut, takže na př. autor za hodi
hru, třebas nadměrně rozmělněnou a mnohomluvnou
povinností lokálních odboček Svazu spisovatelů dáti novou
dostane poměrně víc, než by dostal za umělecky pozoruhod
těmto nováčkům vyžadované ideologické vyškolení. nější a mnohdy se značnějšími tvůrčími potížemi psanou
kratší? Výsledek obou těchto postupů je ten, že význam
Z poválečné poesie vynikají podle hlasů kritiky »Ju hru literát
se nebude vůbec snažit o průbojnější rozhlasový
hoslovanské sloky« Nikolaje Tichonova a drobné ný
výraz, když honorář se vyplácí vlastně jen za jeho literární
práce N. Zablockého. Tichonova práce je ceněna pře jméno, méně významný autor pak se o to nebude rovněž po
devším jako příspěvek k přátelství s Jugoslávií, Za koušet, neboť jeho průbojnost by nebyla stejně oceněna. A nač
dále psát krátkou hru, jež dá mnohdy více práce, když :e
blockého verše pak vykazují »příkladně kladný a možno
vyzískat někdy víc na snadněji tvořené hře delší.
strhující poměr k znovuvybudování státu.« Zmínku A přece, rozhlas by zejména potřeboval místo někdy upoví
zaslouží i práce kazakského básníka Bekchožina daných dlouhých her práce kratší, psané se vzácnou tvůrčí
»Keltemasat« a »Legenda o Syr-Darje«, které jsou kázní a ekonomií slovního výrazu. Je pravda, že rozhlas se
snaží tyto nesrovnalosti modifikovat, ale ke správě'” označovány za vzorný příklad pochopení současných někdy
vému hodnocení je zde přece jen ještě daleko. A tak trfo
potřeb lidu. Podle oficiálních řečníků má se socialis vše — a i jiné věci — má stále ještě vliv na práci domácích
tická poesie vyvíjet pod znaky tradice Majakovského, rozhlasových autorů, takže výsledek je tento: cizí hry mají

Rozhlas týdne
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prvenství, ač by tomu tak být nemusilo. Na první místo
v uplynulé sezóně tudíž stavíme N. Cořwina (Bez názvu,
Triumfální akord), po něm pak přichází E. Sackwille West
(Návrat Odysseův), a teprve pak lze jmenovat původní a
Prahou vysílané hry abecedně seřazených našich autorů: Hrůša, Kratochvíl, Lahodný, Nezval, Pasovský, Tetauer, Valja,
Vosáhlo, Vyšínský a Walló, ačkoli i mimopražské stanice zaznamenaly několik zdařilých relací· od domácích autorů (Bab
ka, Kristen, Molzer, Nehněvajsa, Urbánek); z dalších cizích
rozhlasových her si zaslouží ještě uznání R. Richard a J.
Mayen. Nemalý byl i přínos rozhlasových adaptací her diva
delních nebo románů. Zde třeba nejvýše hodnotit Ogrizovičovu »Hasanaganici«, dále M. Aligerové »Pohádku o pravdě«,
Eatesův »Den slávy«, hru »Za námi Moskva« podle A. Bečka,
Schrichovu dramatisaci Silonový »Fontamary« a konečně
»Neznámého« oď J. Klapky Jerome; méně zdařilé bylo vysí
lání několika her Shawových, pokud pak jde o adaptace čes
kých prací, ukázala se vedle nepodařené dramatisace E.
Hostovského »Úkrytu«, zejména obtížnost rozhlasové úpravy
prací AI. Jiráska. Mlčením nelze ovšem ani přejít reprodukční
stránku činoherních relací, kde si uznání zaslouží hlavně šéfrežisér pražské stanice J. Bezdiček, po něm pak i M. Jareš,
B. Hradil, Př. Pražský, L. Pompe a konečně i při liře »Hrdina
všedního dne« J. Vasmut;.v Plzni dorůstá ve výraznější režisérský formát J. Budil, v Brně J. Svátek a dr. Př. Pospí
ší, ještě značně střídavé výsledky vykazuje nepochybně mla
dý, ale nadaný ostravský D. Plichta a českobudějovický J.
Nezval. Hovořeno pak aspoň o pražských hercích jak z roz
hlasového souboru, tak i z herců divadelních, slyšeli jsme mi
mořádné výkony především u těchto’: M. Vášová, VI. Fabiá
nová, L. Stamboljeva, O. Beníšková, S. Langová, J. Petrovická, M. Nedbal. B Hradil, Fr. Kovařík, J. Pivec, O. Krejča,
A. Zíb, V. Vejrážka, V. Vydra ml., B. Kubala, O. Korbelář,
VI. Leraus, L. Řezníček, B. Záhorský a j. A zahrnujeme-li do
naši bilance i autory »scénické« hudby, z nichž hlavně upou
tali M. Ponc, V. Nelhýbel, J. E. Zelinka, Zd. Jonák a M. Smaték, defiluje před námi i přes mnohé nesnáze kus opravdu
tvůrčí práce, která by neměla být bohužel často už jen po
jednom vysílání zapomenuta.
Dr Karel Zajíček.

Film týdne
Zoja (sov. film rež. L. Arnštama mimořádně v kinu Alfa).
— Přehlídka rytmu (amer. film rež. H. Brethertona a D.
Goulda v kinu Apollo). — Abraham Lincoln (amer. film rež.
J. Cromwella v kinu Sevastopol). — Věčný nepřítel (franc.
film rež. J. Duviviera v kinu Metro). — Tři veselí námořníci

(angl. film rež. W. Fordea v kinech Moskva a Pasáž).
Když jsem při zahájení Světového festivalu mjádeže zhlédl
sovětský film »Zoja«, životní příběh mladé partyzánky, chy
cené Němci při sabotáži, přemýšlel jsem mnoho o sovětské
kinematografii a její vývojové cestě. Neustálé převažování
prvku státně-politického v každé sebebezvýznamnější filmové
záležitosti nelze přejit. Je naprosto samozřejmé, že tendence
tohoto druhu musí téměř v každé dílo být vloženo ex post,
t, j. umělec — zaslouž'-!i si pak ještě toho názvu — přizpů
sobuje svůj plán státně-politickým účelům. Upozorňuji na
slůvko téměř, protože revoluční filmová avantgarda, předsta
vovaná na př. »Křižníkem Potěmkinem«, byla tendenční na
prosto spontánně a organicky. Dnešnímu násilnému snažení
v tomto směru odpovídá stejnoměrně upadající výrazovost
filmová, projevující se v rozvleklosti, statičnosti, neohybnosti
dialogů atd. Naproti tomu myšlenka hrdinství je vyzvednuta
velmi výrazně a stejně vysoko stojí složka fotografická.
»Zoja« je však i velmi zajímavou školou politickou. V celku
film pro SFM »nanejvýše« vhodný. — Jedna· z těch obvyklých
revuí »Přehlídka rytmu« (Rhythm Parade) nemůže diváka ni
čím překvapit, naopak. Pásmo stepu, zpěvu a stupidního děje,
jaké jsme viděli již tolikrát. — Americká výrobna RKO se
představila svým velkým filmem »Abraham Lincoln« (Abe Lin
coln in Ulinois), biografii tohoto jednoho z největších pres'dentů USA. Přes značnou časovou rozlehlost je to dílo ply
nulé, jednotně laděné, třeba místy ticchu pathetické a mno
homluvné. Lincoln sám, postava spravedlivého člověka, řídí
cího se přísnou logikou svého rozumu, usměrněného slovem
Písma, fanatik pravdy a nesmiřitelný nepřítel otroctví, před
znamenaný od počátku tušením tragického konce, je krásně
ztělesněn R. Masseyem, jejž jsme dosud viděli v rolích intri
kánů a naposled jako kapitána v »Konvoji do Murmanská«,
podobným a příbuzným Lincolnovi. Zatím co poněkud ne
jasný zůstává citový život Lincolnův, umělecky i technicky
je to jinak film vynikající úrovně. — Rež. J. Duvivier vyIPOZORNÉNÍ: Na žádost našich předplatitelů, přikládáme
k dnešnímu číslu složenky. Prosíme, abyste jich použili k vy
rovnání předplatného, za což předem děkujeme.
Administrace.
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tvořil v r. 1939· dílo, jež je cele poplatné své době. »Věčný
nepřítel«, tó je výraz zoufalství Francie nad třetí válkou
proti Němcům v posledních 70 letech, to je výraz skepse a
pochyb o smyslu a účelnosti života, to je Francie v rozkladu.
Přitom jsou hrdinové tohoto filmu jedni z nejsilnějších je
dinců, Duviviéí· si dovede vyhrát se zajímavým nápadem i
póintací scény, přesto však nedovedl zabránit roztříštěnosti
námětu a nedostatku dramatické souvislosti a zařadil tak
tuto práci mezi své slabší. — Další sympatickou nesmyslnou
anglickou veselohrou jsou i »Tři veselí námořníci« (Sailors
Three). Obsazení německé válečné lodi »Ludendorff« třemi
opilými námořníky je příležitostí k rozehrání spousty nápadů
a vytvoření dobré zábavy.
bs

Tak se píše...
ve »Svobodném slově« (18. VII, 1947): »Do Česko
slovenska přišel s mnoha filmy z USA také film s Vě
rou Hrubou-Ralstonovou. Kvality filmu se nebudeme ni
jak dotýkat. Ani mnoha naivností, točících se okolo
hovoru o ČSR. Jisto však je, že film splnil za války
své poslání. Připomínal Američanům Československo
i malou vesničku Lány, rodiště největšího demokrata
tohoto státu, TGM.« — Zaslala A. P., Nové Ransko.

ve »Svobodném slově« (11. VII. 1947): »Konečná
stanice elektrické dráhy trati č. 11 ve Vokovicích
byla prodloužena asi o 500 metrů.« — Zaslal
K. Š, Praha.
ve »Volném slově« (9. VII. 1947): »...jsou lidé, kteří
v obraně demokracie vidí osočování lidu, jemuž se
bere právo na chléb a sýry, jež starořímští imperátyji předkládali davům . . .« — Zaslal B. K., Tovačov.

v »Národním osvobození« (11. VII. 1947): »Lidé při
cházeli většinou autobusy a auty.« —
Zaslal B. Š., Plzeň.
ve »Svobodných novinách« (16. VII. 1947): »Sírnaté
lázně v Ostrožské Nové Vsi léčí reumatismus, dnu,
ischias, rekonvalescenci a pod.« — Zaslala M. K„ Ná
měšť n. Osl.
ve »Svobodných novinách« (13. VII. 1947): »Slovenští
řečníci uvedli v rozpravě zejména to, že maďarští pře
sídlenci odjíždějí do Maďarska s celým nemovitým
majetkem .. .« — Zaslal dr. C. K., Uh. Brod.
ve »Slově národa« (17. VII. 1947): »Šel jednou podle
Seiny. Zpozoroval, že v řece tone chlapec. Bez rozmýš
lení skočil do vody, ale udeřil se přitom do páteře.
Tím zachránil chlapce před jistou smrtí.. .« —
Zaslal A. N., Uh. Hradiště.
v »Našinci« (24. VII. 1947): »Kuriosni poměry jsou
v čínských nemocnicích, kam vlastně lidé chodí umírat,
kde příbuzní hrajíce v kostky, očekávají až nebožtík
z e m ř e, aby jej v připravené rakvi odnesli v průvo
du ...« —· Zaslal R. Sch., Cíomouc.
v »Práci« (19. VII, 1947): »Když kněžna Libuše před
nějakými 1.200 lety zakládala Prahu, jistě — při všech
svých věšteckých schopnostech — netušila, jak
populárním se toto město stane ve XXI.
stole tí, přesněji řečeno po druhé světo
vé válce.« — Zaslala R. B., Praha X.
ve »Svobodných novinách« (9. července 1947): »Naše
sledě jsou zcela novým druhem sleďů. Jsou vyrobeny
naprosto novou methodou.« — Zaslal L. H„ Praha.
Čtenářům, kteří nám pošlou perličky z českého tisku,
vyplatíme za uveřejněnou historku 40 Kčs.
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PRAKTICKÁ PŘÍRUČKA
B. F. RÚŽINSKÝ

PĚSTOVÁNÍ ZELENINY A KUCHYŇSKÉHO

KOŘENÍ V DOMÁCÍ ZAHBÄDCE
Odborník v otázkách pěstování zeleniny uvádí
důležité pokyny pro pěstování celé řady plodin
a pojednává obšírně o pěstování kuchyňského ko

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

Stran 88, cena brož. Kčs 33·U viech knihkupců - V generální komisi má

Nakladatelství UNIVERSUM, Praha II, Václavská 12

---------

Víte, Jak pěstovat
ZELENINU?

----------

ČESKÁ JESEŇ,
výtvarná díla v'seho druhu $ podzimními motivy
od dobrých českých mistrů hledáme pro reprodukci
atd. Dobré věci za přiměřenou cenu koupíme neb si
je vypůjčíme k reprodukci za příp. odměnu. Po
drobné nabídky si vyprosujeme na značku »Česká
jeseň* do administrace tohoto listu.

Insertni objednávky vyřizuje insertni

odděleni Praha II, Václavské náměstí číslo 19. Telefon číslo 431-41. 3MV-08.

Největší totem, náboženský sym
bol Indiánů/ je v Oklahomě.
Jeho strážce, který v něm bydlí,
je známým výrobcem houslí.
1.2. Pohled na totem. 5. Nehty
totemu jsou větší než dět
ská hlava, 4. Záběr z vnitř
ku totemu. 5. Vchod do
totemu. 6. Dílna strážce houslaře.

