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1. tolos jo volká úroda vína. Nozévidite d'vco. l o ií pochutnívó na lok krásném hroznu? J. V proiskó Grebovco j i i tokó
čosajl hrozny, ktoró so promůní vo víno ..Primátorský hrozen",
a jati k disposici pralskému primátorovi pro pí iíoiitostnó
hostiny. 5. No moravikům S l o v í č k u jsou již vinné sklopy pllpravony 4. V Holil lisuji hrozny jli staletí tímto primitivním
zpuiobom Mnozi Iid6 si mysli, lo tonto způsob noní dost
chutný, olo Italové od ného asi noupustl.

CO S E D Ě J E VE S V Ě T Ě
Předehra
Poměrný prázdninový klid vystřídala
prudká palba. Bojuje se o t, zv. ;>mllionářskou dávku«. Ačkoli komunističtí ministři byli s« svým návrhem ve vládě
poraženi, z postupu jejich strany vyplývá že tato struna neuznává základy
demokratické politiky. KSC vyrukovala
se svým známým arsenálem: tiskovou
piUbu mají zase podepřít tajemníci závodních orgunlsací přípravou resolucí,
delegací, stávkami a terorem v továrnách. Podivné budováni a divná dvouletka!
»Mlllonářská dávka« je na je vlít i. Za
jevištěm však zuří v luně Národní
fronty boj o moc mezi KSC' a demokracií v tomto státě. Jde o to, zda sl zachováme již dosti pošramocený typ právního státu. anebo klesneme vůbec na
policejní libovůli teroru, před kterým
nikdo, kdo by se křiví) podivní na komunistickou hvč/.du, nebyl by zabezpečen svou svobodou a svým majetkem.
Nikdo nežene KSC do oposice, tato strana sama svými methodami dostává se
do nebezpečné Isolace. Současný prudký
boj KSC proti většině je bojem toho,
ktorý vyházel již všechny trumfy a nezbývá mu nic než primitivní a průhledná demagogie. Nechť KSČ odpustí, ale
z ň-st; »Budélio práva« zní farizejsky,
jestliže pojednou je strach o zatížení
rozpočtu v souvislosti se zemědělskými
příplatky. Již třetí rok volámex»o úspornosti a poctivosti ve veřejném hospodaření! Tyto výzvy byly soustavné vysmívány, hříšně se stamiliony a miliardy rozhazovaly_ a rozhazuji právě nejvíce zásluhou těch, kteří nyní mají
strach, aby rozpočet nebyl zatížen;
třetí rek je podáván návrh na rozpočet
v takovém rozsahu, že by byl zhoubou
pro naši hospodářskou odolnost a nyní
najednou záchvat strachu! Ne, to není
pe čtivé. Návrhem komunistů by nebyli
postiženi pováleční zbohatlíci, ale statisíce těch, kteří poctivě celý život pracovali a nastřádali si majetek, s kterým
dobře hospodařili a s kterým podnikali,
stavěli si své rodinné domky, investovali do svých podniků a zvelebovali své
grunty. Za svou poctivou práci a za
svůj poctivý život mají být nyní trestáni a jejich majetek nepřímo konfiskován jen proto, že více než dva roky se
nestoudně hýří s veřejným jměním?
Nebo se snad máme domnívat, že postavení celého našeho hospodářství na
hlavu a nyní poslední kampaň KSC
s »milíonářskou dávkou« spolu souvisí
a jsou chladnými články v programovém řetězu našich komunistů oklikou
vymanévrovat poctivé občany z jejich
majetků a suchou cestou odstranit soukromé vlastnictví jak na venkově, tak
i v městech a ze všech nadělat žebráky"? Tento program není programem
československým! V jeho znamení KSC
nedosáhne většiny v tomto národě.' Naopak 38 %, které vlastní z dřívějších
voleb, budou se ji pod rukama drobit,
půjde od porážky k porážce. Náš člověk takovéto extrémy, jdoucí na kořeny jeho zdraví, špatně polyká. Zdá se,
že toto je i cítit v samotné KSČ, kde
stále zřejměji se ukazuje rozdílnost několika křídel a z toho vznikající napětí
uvnitř strany. Odpadají dělnici i zemědělci. nejdůležitéjší kádry KSČ. Je pozdě
se dovolávat -socialistického b l o k u j poněvadž ten je dnes právě vinou KSČ a
jejího radikálního křídla, zcela mrtev,
obě zbývající socialistické strany stop
pevně na půdě československé demokra-
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cie. Jestliže KSČ se dostala chybami své
politiky do současné isolace, nechf sl
vezme příklad ze strany lidové, která
měla být právě existenci ¡.socialistického bloku« Isolována, ale nezištnou a poctivou práci ve chvílích pro ni jistě obtížných, b j l y tyto pokusy dokonale odvráceny.
Kalkulovat na něco jiného, než na demokratickou niethodu většiny a počítat
s tím, že snad by se mohla demokracie
ochočit nějakými násilnými prostředky,
by bylo vrcholem neporozuměni smyšlení n vůbec povaze českého člověka.
Menšina, která by se o něco podobného
pokoušela 'právě v okamžicích svých
zjevných neúspěchů politických i hospodářských, by ziižlla svou největší politickou porážím a svoje zdiskreditování.
TI, kteří by podobnou taktíku hazardu
vnucovali KSC, by byli vlastně největšínd odpůrci KSČ, byť by zastávali
funkce ve straně sebevyšší.
Taková je situace ve chvílích, kdy se
vrátil parlament z prázdnin. Má před
sebou veliké úkoly, věci zemědělské, kritické postavení veřejných zaměstnanců,
státní rozpočet a konečně ústavu. Je
třeba, aby náš parlament rostl se svými úkoly. Dramatická předehra k politické sezóně naznačuje, že parlament
musí být na prvém místě neochvějnou
baštou demokracie a zákonnosti, vybudovanou na pevné skále, odolávající
prudkému vlnobití chorobných radikalismů. Je nejvýš třeba, aby občané svá
srdce naplnili ostražitostí a odhodláním,
a aby poslanci byli statečnými zástupci
svých občanů!
I,. F.

Neveselé perspektivy
Těžba lihli vzdor vácm dvoulelkovým
heslům a slavnostním přisahám horníků se propadá, přiděly uhlí se snižují
a vyměřuji místo v koksu a kamenném
ulili v hnědém uhlí podřadné jakosti,
což znamená (lalši pronikavé sníženi přídělu otopu. Za těchto okolností i-sou přiděly uhlí na topně období naprosto nedostatečné a bude-li tužší zima, pak budou lidé v první dvouletkové zimě mrznout a přemýšlet o tom, jak je to možné, když těžba byla na papíře stále
splňována, ale uhlí nakonec nebylo vidět. Nedostatek uhlí hrozí poslihnouti
nejen obyčejné spotřebitele, ale i průmysl a ¿opravu, Čímž by se dvouletý
plán v mnoha oborech stal prostě ilusorním. Nedostatek uhlí by tu mohl míti
za následek zbytečné umírání! Protože
ale na dolech je dnes 94.000 osob, což
je asi o 30 procent více než před válkou,
a zařízení je místy zmodernísováno užitím velkorýpatíel, což platí zvláště o
skrývkové těžbě, a v hlubinných dolech
zase zařízením, jež dodala XJNBP.A za
více než 330 milionů Kčs. pak je 1 při
uvažovaném nešetrném dotování za války' dnešní výkon jen asi 60 proc-ent
předválečného výkonu. Klesla jak těžba
uhlí, tak i jeho jakost, třeba osazenstvo
dolů vzrostlo, zvláště pak v kanceláříchJen v ostravsko-karvínském revíru je
skoro o 500 pracovníka a hlavně pracovnic v kanceíáxich více, nsž před válkou, zatím co inženýrů pod zemi je o celou čtvrtinu měně! Vidí-li správa znárodněných uhelných dolů východisko
v sehnání 9000 Brigádníků, nelze se r a k
ubránili c-ojma. že po celkem nevalných
zkušenostech s t. zr. uhelnými brigádami má býti v tomto puvečně prozatímním řešení pokračováno a počkáno
s ním jako se specificky čs_ ýesaním
místo energické mecásnisace óoknrázú,

Pokora
Neni u nás penéřnf bursy. Penízu nejsou hmotou, s niž lze obchodovat. .4)1 i
zlnro nemůžete koupit. Leda na černém
trhu. Zri/Silo to naíi morálku?
Nikoli.
Spiše naopak- Znárodnil se náš soukromý poměr k tíatu a jeho obrně mini
a mravnost dále poklesla. Leč ani dnes,
ani ~a nejliberalističtějšich
dob burs a
trhli všeho druhu u mis a na celé
evropské
pevnině
(neví/jmeme
ani
Ameriku)
nebylo mysliteoio to, čeho se
dočítáme jako jedné - mnoha hospodářských
zpráv
o peněžních
trzích
v bčiném textu anglických novin „The.
Times",
bez zvláštního
typografického
důrazu, jednoduše dvě nevýznačné řádky mezi mnoha ostatním i, Znějí:
¡....tak
i pro pozdější termíny. Současně s ostatními
trhy v city
zůstal
b omb ay ský trh
n a zlato
uzavřen,
aby
byla
poznamenána
d obu
p ů stu
pana
G a n d h i /i oZlato v Hongkongu
snííilo . •."
To jou Angličané.
Trh na claío uzavřen kvůli pustu pana Gandhiho! So mozfejmá a pokorná úcta k citům druhého. Nedivme se, že Angličané
vítězivají a získávají těmi nejmenšímí
pro•
středky.

Proč Sokol upadl v nemilost?
Neobvyklo ostrý výpud ministra Informací proti Sokolu, protože hájí svoje
biografy, o jejichž znárodněni není v košlckó dohodě přece ani slova, byl pro
většinu naší veřejnosti a zejména pro
Sokoly nemalým překvapením. No vSak
pro zasvěcence do křlvolnkých cest a
cestiček marxistické politiky! Přes dva
roky se totiž o sokolské biografy nikdo
nestaral, protože by také v jiné správě
než obětavých funkcionářů Sokola, byly
jen neúnosným břemenem. Tím méně
byl pak tak neslýchané ostrý útok ministra, dovolávající se v demokracií ještě
neslýchanějšího prostředku, ulice, pochopitelný těm, kteří ještě nedávno četli
v orgánech ministrovy strany, že »co
komunista, to Sokol«, Zájem komunistů
o Sokel byl veliký, vždyť to byla jedna
z možností, jak dospět k želaným 51 procentům a tím I k většině' ve státě.
Tato náhle probuzená láska k Sokolu
u těch, kteří mu ještě před pár lety nemohli přijít ani na jméno, měla ovšem
svoje poza<U. Komunisté žádali za příliv pár tisíc svých straníků do Sokola
vydatný podíl na jeho vedení, což ovšem
Sokol, pamétliv své tradice »Ni zisk, ní
slávu!'< rozhodně odmítl. Proto propukla z čistá jasna bouře k vůli sokolským biografům, která není ničím jiným. než druhem odvety za zhrzené námluvy komunistů a za zklamané naděje, že příští sokolský slet bude takovou
komunistickou manifestací, jako byla
manifestace odborářů, nebo tak zvané
demokratické mládeže letošního festivalu. Jak se zde marxisté naprosto neohlížejí na svoje přemety z okázale projevovaných sympatií až k slepé nenávisti, tak se též neohlížejí na hospodářské zájmy státu. Je přece jasno, že sta
sokolských biografů, hrajících jeden,
nejvýše pak dva dny v týdnu, obyčejně
pak jen v sobotu a v nedéll, mohou
existovat jen s jedinou honorovanou silon, kterou je obyčejně operatér, kdežt*
všechny ostatní funkce vykonávají členové Sokola bezplatně. Jak známe naše
marxisty, nehnul by z nich ani jeden
zdarma prstem; naopak, od biletáře až
po správce by bylo vše placeno, protože postranním úmyslem je tu přece na
účet veřejnosti vytvořit ze sokolských
biografů hezky'ch pár tisíc sinekur pra
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straníky, když národní správcovství jsou
již zadán* a, ve veřejných dlažbách n<lze již, tak umisťovat kdekoho ve velkém, Jako dosud. Že by tím schodek
fcnArodnéného filmu vzrosti o nijakých
sto milionů Kčs, na tom přeec nesejde,
protože 11» takoví; lapállc ne naši mařxlslé nikdy neohlíželi, zvláště, kdyt ftl"
o stranický zisk. Nafm h T.vlňíité sokolská veřejnost m á možnost si (tas jednou
ověřit, Juk panská láaka po zajících
skáče,

lPod svícnem tma
Za ilvouletkového nutJíii til po jejím
ssdnfllíím startu, bylo usirwítkj, vrátit
vyškolené inunuátof pracovníky z veřejných úí.idú způl do výroby. Celá
akru uv&ailu vfluk dokonalo na mrtvěni
l>oJ4. Kromě odporu síran, které by tim
y.li,iiUy hvoJu zaopatřené příslušníky vc
veřejných službách, a tím pravděpodobně l Jejich hla:ty, jsou to jeálě poměry
na lirudeeh ochrany práce samotných.
V těchto ú fa de ch jo totiž piv.') polovice
liill, kteří nejsou vObec pro knncelářHkou práci kvalifikováni, tak/.e sotmtružnlil /.a.itávajl tam mlat a referenta, stavební a pomněn! dělnici místa úřednická a zřlsscnccká. Jo pak pochopitelné,
že při rigorosním provádění zmíněného
naneseni by musil nejprve učinit pořádek v úřadech ochrany práce a pak by
ae leprve mohlo pokračovat v ostatních
veřejných úřadech. Přitom ani nemluvíme o strastech rodičů a dorostu, který
má co činit a těmito úřady, kde nekvalifikované aíly vůbec nejsou si v5domy
toho, že mají jen poradní funkci a nesmí proto proti vidi rodičů jejich děti
přikazovat do jiných povoláni, než samy chtějí, Byl by proto nejvyšší čas,
aby ae v těchto úřadech udělal konečné pořádek.

Bilance národních podniků?
Často se po nich volá. Jisté právem.
Byl by to smutný n á r o d, který liy nejevil zájem o s v é podniky. Leě bilance
jo takový niomentnl snímek celoročního
dění, který je možno přiretuSovát nebo
vhodné odstřihnout, po uveřejněni oddlskutovat. a potom uložit ad acta. A
kolik je v národě odborníku, kterým bilance poví vše, ěoho třeba, přímo a bez
přikrášleného oflciosního výkladu?
A
přeoo jo tolik příležitosti, i mimo roěni
uzávěrku, povědět 1 národu leckterý zajímavý detall o jeho majetku.
Generální ředitelství národních podniků maji pochopitelně rozsáhlá statistická odděleni, zjišťující data, jež jsou mimo program státních statistických Setřeni. Mnohá z nich nejsou pražádným tajemstvím, třebaže se s niuu nakládá po
čertech tajemně. Co na přiklad poptávky
jr ciziny a jejich vyřliovám ? Co takhle
o pracovních methodách nebo nákladech"? Co o produkčních úspěších v rámci plněni plánu? Ale jistě by takových
ř.ajimuvost; byla hromada. N a tohle se
přece
národ,
jakožto
zam ěstnavat el,
může ptat, aniž by v ne.JnteaSím rušil
provoz? Nt-!i na to, tedy jistě na mr.rlu> jiného? A k iVmu dohady a v>roreoívi? Ono se totiž v tisku každou chvíli mluví v »Kijmeeh sice vznesených, ale
tuk dokonale se o nic neopírajících, ře
by bylo nakonec lépe mlřcí o znárodněném sektoru vůbec. N a přiklaď toto:
jista stratnu dejme t o m i v mluví -vioíi
byrokracii. T a ; strsma se třeba postaraly o byrokratisaei náredníh:» průmyslu.
Neob.jasnil by
takový roznor — je-H
vůbec
n ř j s k ý m tím čísílkem o poměru pracovníků manuálních a kanc:lářskýeh? N e b o : není devís. Není dovo-
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zu. N a domácím trhu chybí řada artiklu.
A přece průmysl jede na plno. Nevysvětlilo by se to laskavě v číslech? Ale. ne,
prosím, globální filipikou, leč ústy těch
specialistu, kteří ve svých oborech by
jisté našli mnohý, prostému lidu zají"
mavý a vysvětlující detail, -listě bv j e j
naíli.
VM.

ském poloostrově * na Balkánském také.«
P r á v ě \ těchto dnech přináší velký
francouzský týdeník " L a Bataille« (z
27. srpna) v podobné úvaze vylíčeni připadli Nikolaje Pětková, jenž byl v Bulharsku odsouzen k smrti a přes osm
dosavadních protestů britské vlády není
případ znovu projednáván.

Kde by se dalo šetřit

» V květnu 1915 — ptSe L a Bataille —
president bulharské \lády, Dlmitrov, jení
žil dloubá léta v Moskvě, kde řídil Kominternu, rozhodl se, ibavitl se oposlce.
Z a tím účelem zisk:U od Sol) rán i zrušeni parlamentní Imunity Pětková a dal
j e j v zasedací s í n i zatknout. Několik dni
potom byl PelhoY obžalován a obviněn
z koinplotu jiroli státní bezpečnosti a
x pletich 8 jedno« zahraniční mocností.
Byla to Amerika, je>. byla takto označena. Petkov náleK k rodině, jejíž osud
je vskutku tragický. .Jeho otec, hrdina
války z roku 1912, Bulharský regent a
později ministerský předseda, byl zavražděn na ulici r. 1917 y. rozkazu policie. Byl
vedoucím strany
národnřlibrrální, což bylo vinou v době, kdy
reakěnt vojenská klllcv »tála v oposlei
proti reformám sociálním. Jeho bratr
Pětko Petkov, sofljský poslance, Šéf
strany
zemědělské, padl pod kulkou
najatého vraha 11. Června 192Í před královským palácem. -Jeho strýc Pimitrij
Ri/ov, vyslanec v fiímě, za války 1014
až 1918, byl zavražděn Němci, když
prostřeilkoval příměří se Spojenci.

Jsou to úřední automobily, cest> a odluěné. Je toho hodně přes miliardu Kčs
ročně. PřísluSně položky jsou 1S1 milionů, 778 milioníi a 117 milionů Kčs.-Tede přirozené ministerstvo vnitra s 04
miliony z a automobily, 327 miliony, za
cesty a 37 miliony na odluěném. N a
vSech těehto položkách by se lepší organlsaci personálních disposic a hlavně
na služebních automobilech daly ušet řiti
stamiliony, při nejmenším půl miliardy
Kč«. Mohou-li se některé ústřední úřady obejít vůbec bez automobilů, j a k "
na příklad Nejvyšší správní soud, mohly
by se ostatní resorty alespoň uskrovnit.

Soudružské ctnosti
Ca. tisková kancelář vydala 1 září
důvěrnou zprávu redakcím o protestu
bělehradské
>Politiky<i
proti
člájaku
•Manchester Guardian«, který otiskly
také některé české deníky přes nedávnéné u p o zo r n ě n í, které dal československému tisku ministr
informací
Kopecký.
Tuto
důvěrnou
zprávu
však otisklo 3. září »Rudé právo« na
1. stranS pod hezkým nadpisem Neslýchané hanobení spojenecké Jugoslávie*
s ještě hezčím udavačstvím proti dvěma českým deníkům ze zločinu velezrady.
Také v pátek 5. září neslušně vyrazilo -Rudé právo.; v souvislosti s Jugoslávií, pro změnu tentokrát na Vatikán.
Stalo se tak bezpochyby na základě tiskové korespondence ;> jugoslávské zprávy", kterou vydává úřední jugoslávská
kancelář Tanjug. Toto
zpravodajství
dodalo totiž " 4. září novinám překlad
článku z komunistického časopisu \Borba
v němž pod nadpisem ^Charita V a tikánu« se napadá verbální nota sv.
Otce, žádající milost pro jakéhosi zločince Reinera. Je známo, že hlava křesťanství vyhověla dosud každé podobné
prosbě o přímluvu a ve šlépějích učení
Kristova přimlouval se sv. Otec nedávno i za nenávistného nepřítele Církve —
v tom je totiž velikost křesťanství —
a je stejně známo, že sv. Otec adresoval za války své přímluvy i většinou
neslyšícím uším surových nacistů. Nicméně
nechápavá
Borbazneužívá
velkodušného papežova gesta nechutným způsobem, míchajíc přitom nesouvisící záležitosti ze všech končin světa. se závěrem:
Tentokrát Vatikán
sám přímo odhaluje veškerý cynismus
a celou hanebnost své ,,charity".- —
Kdybychom k tomu poznamenali, že j e
to nový doklad drsného poměru jugoslávské vládnoucí komunistické strany
proti Církvi, dopustili bychom se asi podle názoru -Rudého p r á v a : urážky spojeneckého státu.

V okamžiku zatčení Nikolaje Pětková vznesly A m e r i k a a Anglie živé protesty. Petkov byl v Bulharsku zatčen již
také za německé okupace jako hlava
podzemního odboje ve spolupráci se Spojeucl. Celkem čtyřikrát ho Němci žalářovali. Petkov se stavěl" také proti dvojaké hře krále Borise, Ve chvíli osvobození, oslavován lidem, snažil se poslanec Petkov zavěsti ve své zemi svobodně-denr:kratlckv režim. Odmítal jakoukoliv stranickou diktaturu a plánoval
přátelství se všemi velkými národy vítěznými, včetně Sovětského svazu. Přátelství, nikoliv servilnost.
Hlava jednoho člověka je ve hře. Hlava veHkěho vlastence, skutečného demokrata. V den, kdy Nikolaj Dlmllri.i
Petkov byl odsouzen k oběšení, Londýn
a vcashington požádali v Sofii odklad
exekuce, předvídajíce celkovou akci, ,;íž
se bude zabývat mczlspojeneeká komise. Zkouška sil mezí Východem a ?.ápadem? Život bulharského vlastence,
vážnivého přítele Francie, srdečně ho demokrata, je v sázce. ítokl totalitarismus
své poslední slovo?«
y

Po pár týdnech indického panství

V e s v é m p r o j e v u v Moravské O s t r a v ě
SI, m, m. miini? se dr. Stránský t a k é

Nemyslel jsem
•'•? budu tah dobrým prorokem, kdyl jsem v
,.Obzorech"
v době výstavy, uspořádané v rámci
„-Festivalu S C i í " psal o síupiáností nápisu r.sd r¿stávkou,
instalovanou
koIndy. Nápis zněl „ P o 200
letech anglického panství v IndH" a výstsmka stylem
krvcvjch
obrázků
jarmarě£n:ch
písničkářů
blahé
pamětí
vkazzrals
obrzsrj z ejňisv.M
a ř.l-domorú. 2ízpsal jsem tehdy + že je škoda,
že Ar.gZič*mé.z době. kd:i do ir.die pří£spomnuli pro f-něrstarosti
pořídit
fziccT--is
hlcdomarú z z epid^-ií.
které r I-dii řádili i před jeptíi přichi-t&nti,
p~c:ožs b- teď — rř.Ij o » « • í i r í l Kt&vm odpovědět výstavkou pod nadpisem ,Jndie
po tisíci letech tndícfcéíio
-z~T~.~.
2Tsr."
C'7r.*:'*sr:í

^Vyřizovat politického oponenta n s poprsYřšti je nederr.Pkraíieké n a P y r e o e j -

Indie se
o b - co
nejdříve
i-''¿rzářčáů-n
rgWarfea s
'J.i-lem
_Tr..-ie po P&r i*é-.ech
iaéBckě
svabodg \ Jek tetíi rJásil dokonce t česko-

Feále našeho názoru politická strana,
a ť m á moc jakoukoli * - ¿ n i ještě státem.
J.

S oposičníkem na popraviště
o věcech mravních, které json, bohužel,
charakteristické pro jedna část světa:

O B Z O R Y

tlovenský
rozhlas 26. či 27. srpna, dosáhly nepokoje
v Pendžabu
takových
rozměrů, že tam bylo zabito v několika
dnech 100.000 musulmanu
a právě
tolik
Sikhů a že silnice a cesty jsou
přeplněny davy uprchlíků,
kteří chtějí
útěkem
zachovat aspoň holý život.
Představte
si ten pokřik od
rRudého
práva" po ,.Mladou frontukdyby
za
anglické vlády v Indii bylo v nepokojích zabito jen 2000 lidí'
Dnes ale komunisté
a jejich
souputníci, kteří projevovali
o svobodu
Indie
zájem větií, než obyvatelé Hindu- a Pákistánu sami, ovšem nenápadně
mlčí.
Angličanům
těch 200-000 mrtvých
—
podle starých direktiv — připsat
nemohou a nově směrnice jeStě nedostali. Až
je dostanou, sázím se, že za ty a další
mrtvá v Indii bude odpovědna
„indická
buržoatie".
Každý, kdo Indii třeba jen
trochu zná, se tomu ovšem velmi
srdeční- zasměje, ale co naplat — buržoasie
je pro pravovirného
komunistu
něco
přesně
takového,
jako
hastrman
pro
mlýnskou chasu v operetě ,,Z českých
mlfmú" — ta totiž nejen může za všechno, ale bez ni by komunisté,
nemajíce
se na co vymlouvat,
nemohli
existovat.
200.000 mrtvých
v Pendžabu
však
ukazuje všem lidem, kteří nemají
hlavu
jen proto, aby měli na čem nosit klobouk. co v Indii dvě stě let znamenali
Angličané a anglická vláda a nejen to:
co znamená právo a řád bílého
muže,
právo a řád, jejichž základem je křesťanství a jeho příkaz pečovali
i o ty,
kteří sami o sebe pečovat
nedervedou,
pro země barevných
lidí-dětí.
J. V.

Rozštěpí se Labour Party?

prospěch socialisté. Koz bodnuti o budoucí politické situaci v Anglii padne tedy
počátkem podzimního zasetláni dolní
sněmovny, totiž koncem října.
Hospodářská
situace
Anglie
budí
v obyvatelstvu, 1 když je ukázněné, bez
rozdílu, ať jde o stoupence vlády nebo
její odpůrce, poslušném všech vládních
pokynů, znepokojení stálo větií. Vládní
program hodlá sice uspořit 228 milionů
liber z celkového pasiva britského zahraničního obchodu, které dělá 500 milionů liber, ale vzhledem k tomu, te není
vyhlídek na podstatnější zlepšeni situace, bylo by třeba miliardy liber, aby
nepoměr mezi nejnutnějšlm dovozem a
nejvysším možným vývozem byl zvládnut trvale. V tomto ohledu socialistická
vláda veřejnosti ješté plnou pravdu
o dnešním postavení Anglie neřekla
Angličané jsou si toho vědomi.

a

Nafta na Blízkém Východě
»Konsomolskaja Pravda« piše v obsáhlém článku m. j., že země Blízkého
Východu zaujímají mimořádně význačnou zeměpisnou polohu. Jsou jaksi přirozeným moslem mezi Evropou, Asii a
Afrikou. Pics země Blízkého Východu
vedou strategicky velmi důležité pozemní a letecké tratě zc západu na východ
a do Afriky. Zde se nalézají velmi důležité dopravní tepny jako Suezský průplav, transiránská a bagdadská dráha
atd. Avšak význam těchto zemi neni
jenom v jich strategické poloze. V hlubinách Iránu, Iráku, Saudské Arábie,
Bahreinských ostrovů, Kuvveitu, Egypta
a jiných zemí, se skrývají ohromné zásoby nafty, jež činí 45 % světových prozkoumaných zásob nafty, při čemž těžba nafty v těchto zemích nepřetržitě
stoupá. V roce 1938 bylo v těchto zemích vytěženo 16,000.000 tun nafty
Těžba nafty v roce 1946 stoupla na
32,000.000 tun, na r. 1951 je pak předpovídána těžba až 77,000.000 tun nafty
V americké politice na Blízkém Východě
zaujímá nafta významné místo. Již po
první světové válce zde americké monopoly získaly řadu koncesí. Tak získaly
v Iráku americké společnosti Standard
Oil of N e w Jerscy a Soccny Vacuum

T6£k& hospodářská situace Anglie,
kterou ovšem anglická vláda ani britský
tlak národu optimistickými frázemi nezastírají, má odraz i ve vnitřních poměrech anglické vládni strany. Stále hlasitěji je vyslovován požadnvek, aby ministři Dal tou, Shinwell, Isaacs 1 Strachoy odstoupili. Dokonce i o Attleem se
řiká, že ztratil důvěru země a že by měl
své místo uvolnit osobnosti dynamičtější, Ministr zdravotnictví Aneurin Bevan
hrozil, že odstoupí, nebude-'! v králově
trůnní řoěl při zahájeni nového zasedáakcií irácké Iraq Petroleum Company
ni britského parlamentu učiněna výslovV Saudské Arábii obdrželi první koncesi
ná zmínka ve prospěch zestátněni že- » r. 1933 se lhůtou na 60 let. V r. 1934
lezářského a ocelářského průmyslu. Toobdrželi Američané velký balik akcii
též stanovisko jako Bevan zastávali
Kuweit Oi! Company. N a ostrovech
Shinwell a Strachey. Zdá se, že levice
Bahreiaského souostroví v Perském záv Labour Party podstatně zesílila, takže,
livu dostala americká Standard Oil of
jestliže vláda z dobrých důvodů nevyCaliíornia v r. 1931 právo na vrtáni
hoví jejím požadavkům dalšího zestátnafty a od té doby kontroluji Spojené
fiování průmyslu, hrozí nejen možnost,
státy americké celou těžbu nafty. Avšak
že ministři, kteři se lilásí ke skupině
do druhé světové války naráželo prolí»socialistů za každou cenu«, nejen odnání amerického kapitálu do zemí Blízstoupí, ale že pro tuto otázku dojde i ke
kého Východu, kde Britská říše má velzřejmému rozštěpu ve straně. Vláda se
ké politické a hospodářské zájmy, na
rozhodně stavi proti vypsáni nových
energický odpor Angiiáčanů. V očích
voleb, po kterých volají vůdcové oposiee, zejména Churchill a E<lcn. Kdyby
Američanů byli Angličané velkou převsak došlo k rozštěpeni Labour Party,
kážkou. Neměř; zájem o to, aby poskytli
dalo by se novým volbám sotva zahraSpojeným státům americkým možnost
nit a došlo by k nim nejpozději začátexpíoitace zemi Blízkého Východu, což
kem příštího roku. Mnozí Angličané íimohlo ohroz:': politickou kontrola Velké
kaji. že hy byl věru čas, aby socialisté
Britanníe. Do druhé světové války byly
byli novými volbami zbaveni vládní moposice amerického kapitálu mnohem
ci. protože země má již dosti neúspěšslabší než anglické rosice. Druhá světoných experimentů. O tom, že by je měli
vá válka způsobila velké změny v hosvystřídat kenservativei. se však příliš nepodářských posicích Spojených států amluví, protože se konzervativní oposice
merických a Anglie na Blízkém Výchoaž dosud omezila pouze na zeel3 negatidě. Americké monopoly zesílily STO- exvistickou kritiku vládních činu a nepřipansi & Saudské Arábie, IržSrJ. Bahšla s vlastním programem kladným.
reinských ostrovů atd. Využívajíce zeKonservativni politikové. json-_i na taslabení politických a hospodářských pokový program tázáni, říkají, že j e j
sic Velké Bíitannie- vytlačení anglické
ovšem mají, i e však by bylo nemoudré
mOTKKjO:v ze sřérv tradičních zájmů
prosazovat! jej předčasně předem, neboť prý by jej převzali a použili ve svůj
K H
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Může Německo vyvolat válku?
Francouzský list >Le Solrs praví, ¿o
všeobecně statnící si mysli, že Německo
po dlouhou dobu nebude moci samo vyvolat válku, neboť Rusko i Amerika, nu
něž by Německo narazilo, svou vojenskou silou nad ně daleko vynikají. Ale
Německo zůstává nebezpečné jako případný spojenec, ať by se již i. donuceni
nebo dobrovolně připojilo k jedné válčící straně, anebo kdyby se snn.ilo vyvolat válku mezi nimi, al>,\ tak nalezlo
svou bvvnlou velikost. Německo, aby nebylo lákavou kořistí a aby nepodléhalo
nátlaku imperialismů proti sobě sloji
cích, by tedy mělo být zdravé a poiuěině silné. Aby však tato sila nemohla
sloužit válce, musila by se učinit jistá
opatření. Jedním z nich by bylo, nl>,\
Němci měli zájem na udržení míru. Obnoveni zdravélio Německu by vy/iun.
valo především obnovení jeho hospoda!
ské jednoty. To Je v zájmu Německa,
ale i celé Evropy a světa. Jestliže přišlí
londýnská konference nenapraví nezdar
konference moskevské, východní Němci ko bude možná definitivně odděleno od
Evropy a poruštěno. Potom evropsky
západ nebude mít bezprostředním sou
sedem Německo se 70 miliony, nýbrž
Huško, které, jak se předpokládá, bude
v r. 1970 mít 225 milionů obyvatel, při
čemž jeho slovanští spojenci budou mít
celkem asi 100 milionů obyvatel. Sověty
nemají útočného ducha a ěns bude působit ve prospěch míru. Avšak bezprostřední sousedství Sovětského svazu vyvolá u západních zemí obavy před nátlakem 7, vnějšku a před vnitřními n volueemi, a tím se vyvolují přílišná
ochranná opatřeni, která budou mít
s druhé strany odpovědi, čímž by svět
opět se dostal na cestu, vedoucí ke katastrofě. Kéž b> Sovětský svaz učinil
uklidňující gesto, na něž se tak úzkostlivě čeká!
Je jisto, že nejen Německo, nýbrž celá
Evropa, potřebují německou výrobu, ab.v
opět dosáhly své bývalé životni úrovně.
Rovněž je jisto, že, má-li v Némccku
mít úspěch domokratický režim, je třeba
mu dát nutné prostředky. Ale, aby Německo, až bude mít opět svou hospodářskou sílu, nepoužilo jí k vojenským <fr
lúm, je třeba učinit příslušná opatření.
Okupace Německa ponižuje jak okupovaného, tak i okupujícího, je drahá u nf může být věčná. Co se týče rozdělení
Německa na provincie, které by byl>
spojeny federativně, ukázalo se, že federativni zřízení předpokládá řadu podmínek, jichž v Německu již není. Bylo
by třeba obnovit místní dynastie a od
toho jsme velice daleko. Bylo by však
snad možno pomýšlet na to, obnovit
v Německu určitou samostatnost instituci, jejichž ovládání bylo soustředěno
v rukou Hitlerových a činilo tak jeho
silu (na př. neodvlslé soudnictví, autonomní university, zevropsténí poát a dopravy atd.). Je ovšem pravda, že nový Hitler by mohl, a to zcelá právním
postupem, překonat překážky jeíté vétéí,
než musil překonávat zakladatel Třetí
říše, aby soustředil všechnu moc ve
svých rukou.
Jediným, skutečné účinným prostředkem proti Německu je, připoutat Německo k sjednocené Evropě, jíž by přineslo
své velké zdroje a své nesmírné kvality.
To je závěr, který se stále více vnucuje. V tom je záchrana Evropy. Bude-H
spojena, může Evropa kvalitou i kvantitou opět nabytí své bývalé slávy. Evropa ňvirrá doufat, že mimoevropské
země se budou starat o její zájmy, ledaže by v ní viděly kolonii, vhodnou
k vykořisťování
"
K. H .
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Masarykův odkaz politický
Pro historika našich dní a vůbec doby po drahé
světové válce, nebude za těžko zjistiti u nás příčiny
pokleslého zájmu o Masaryka a jeho stěžejní ideje.
Deset let od jeho smrti, při níž celý národ si uvědomoval ztrátu téměř nenahraditelnou, neznamená debu
tak dlouhou, aby v určitých širokých vrstvách mohl
dozníti jeho hlas tak naléhavě přesvědčující a varující. A přece. Nepřítomnost Masarykova ducha v tolika veřejných událostech a akcích za poslední dvouletí našeho státního života je víc než zarážející. Stala
se dokonce symptomatickou. Nikoli ovšem proto, že
došlo u nás k podstatným reformám sociálním a hospodářským, jako jsou zvláště znárodnění velkého
průmyslu, sociální zákony na prospěch pracujících
nebo zlidovění obecní, okresní a zemské samosprávy,
neboť Masarykovo pojetí demokracie, jako stále dokonalejší uskutečňování lásky a sociální spravedlnosti k člověku vždy dokonalejšími methodami a zařízeními, to vše předpokládá. Nepřítomnost Masarykova ducha projevuje se však v onom neurvalém boji
a hladu po moci a ovládání, v záměrném podceňování
politického odpůrce, v šíření nenávisti jedněch k druhým pro různost politického přesvědčeni, v terorisování, v methodách gestapismu a v neposlední řadě
v záměrné propagandě lží, směřující často k zastření
prokázané politické a státnické nezralosti a zvůle.
Tedy právě v tom, co Masaryk tak příznačně nazval
Hulvátovem a Kocourkovem!
A tak nebylo ani nutno určitými kruhy veřejně
přiznávati, že je »dosti Masaryka«, skutečnosti právě
naznačené to dokazovaly mnohem zřetelněji. Ale protože pralese potřebuje tak nebo onak opříti se o theorii, objevily se aspoň pokusy znevážiti sám duchovní
základ Masarykovy tradice tím, že se začal podceňov a l Masaryk filosof a jeho význam měl být spatřován pouze v jeho činnosti politické. Jenže Masaryka
politika nelze odděliti od Masaryka myslitele. Tento
průhledný manévr zřejmě sledoval určité cíle. Ani
krátkozrakému nemohl totiž ujiti nepřekonatelný
rozdíl mezi duchovními předpoklady Masarykovy demokracie a ideologií marxistického socialismu a komunismu, již Masaryk odmítal. Odtud ona snaha překlenouti nějak rozpor čím dál zjevnější mezi Masarykem a ideologickým marxismem a jeho praksí.
Tento rozpor je mnohem hlubší, než by se mohlo
zdáti a nemáme ani v úmyslu, abychom se jím zabývali. Je naopak nutno se s nim smířiti, neboť rozdílnost názorů na podstatné otázky společnosti charakterisuje dnes nejen situaci našeho národního života,
ale světa vůbec. Ostatně jádro problému není v tom,
zda-li přijímáme celého Masaryka nebo se s ním rozcházíme v tom onom názoru. To je právě věc určitého přesvědčeni a ani Masaryk nikdy netrval na své
neomylnosti a počítal s různostmi v názorech.
Co však z Masaryka zůstává pro náš politicko-národní život mimo diskusi — a to v naší situaci je nejpotřebnějši — je jeho apel na mravní povahu politické theorie a pralese. U Masaryka tyto mravní zřetele jsou arci dány jeho vírou v Boha a nesmrtelnou
duši. Odtud teprve dostává jeho demokracie svůj
zvláštní, metafysický smysl. Jen život žitý sub specie
aeterní. pod zorným úhlem věčnosti, a tedy odpovědnosti před Bohem.- nabývá podle Masaryka plného
smyslu. Z takové odpovědnosti před Bchem a věčností rodí se uvědomělá a dělná láska k bližnímu,
která vlastně podle Masaryka je nejhlubším základem
demokracie praktické. Kde rozhodují jen a jen zřetele
hmotné, hmotné zabezpečení a blahobyt jako jediný
a výhradný činitel lidského usilováni tam se ni542

Dr Jan S t r a k o š
kdy nedojde k opravdovému lidskému společenství,
k bratrství a vespolné lásce, nýbrž k pravému opaku,
k stupňovanému hladu sobectví a vykořisťování člověka člověkem a státem, ovšem v nových formách.
»Zákon lásky,« praví Masaryk, »platí přece na život
celý, pro všecko jednání a konání. Všechna rozumná a
poctivá politika je provádění a upevňování lidskosti
uvnitř i navenek; proto politiku, jako vše, co děláme,
nutno důsledně podřizovati zákonům ethiekým. Vim,
že jsou politikové, hlavně ti, kteří se považují za náramně praktické a chytré, kterým se ten požadavek
nelíbí, ale zkušenost, nejen moje, myslím, učí, že politika rozumná a poctivá, jak jí říká Havlíček, je nejúčinnčjší a nejpraktičtější. Na konec mívají tak zvaní
idealisté vždycky pravdu a udělají pro stát, pro národ a lidstvo víc než ti politikové, jak se jim říká,
reální a chytří. Chytráci jsou konec konců hloupí.. .•<
I v politice boží mlýny melou pomalu, ale melou jistě.
Masaryk má především také na mysli politickou
taktiku stran a jejich administrativu. Sám jako státník všímal si a zevrubně studoval vztahy politické
theorie a prakse a právě z těchto bohatých zkušeností vyplynul jeho naléhavý apel na mravní opravdovost, poctivost a nezáludnost politické taktiky.
»Právě politická praxe musí být mravná — ovšem
i politický program podléhá ethice. Politiku, tak jako
všechen život jednotlivce i společnosti, nemohu než
pojímat sub specie aeternitatis. Masarykovi, jako odchovanci demokracie americké a anglické a především
jako důslednému obhájci a pokračovateli Havlíčka,
Palackého i Riegra byla poctivost, slušnost, osobní
statečnost, tolerance a noblesa základními požadavky
positivní politické prakse, kdežto v jejich opaku, v
zneužívání moci, v násilí, terorisování a v propagandistické lživosti a skreslování poznával neklamné
znaky pseudopolitiky a nebezpečné hry s nejcennějšími statky národa a tedy nejvážnějšího ohrožení
svobody a kultury národa. Proto žádá od politiku nejen zkušenosti taktické, ale také vzdělání a mravní
odpovědnost především. Co nejrozhodněji odsuzuje a
naprosto zavrhuje demagogii hesel, vrhaných do ulic
jako pohodlná vnadidla bez ohledu na jejich mravní
pustošivost, neboť takový je vždy následek mythické
víry v kolektivní»heslo. »Masa, doba chce to a to, velí
to a to, a bašta. Pohodlná theorie také diktátorů a
demagogů... Kolektivní pojmy, jako národ, stát, církev, třída, duch doby jscu většině lidí příliš složité
nebo spíše nepředstavitelné; musí si je zjednodušit
na nějakou formuli, kterou potom považují za platný
výraz toho kolektiva. Prostě docela primitivně anthropomorfisují... A ta kolektivní mystika nebývá
často nic jiného než maskovaný egoismus — třeba egcísmus skupiny, strany, třídy. Lidé, kteří mluví jménem národa nebo doby, přičítají sobě samým ten jedině správný cit a smysl pro národ, vlast, debu; ti
druzí, hlavně ti kritičtější, podle nich toho pravého
citu a smyslu nemají, jsou reakcionáři, zrádci a podobně.* Tato Masarykova životná slova, promítnutá
na pozadí současných našich poměru politických, nikoli mimoděk připomínají věčně stejné osudy politického primitivismu. »Mně vždycky bránil jakýsi stud",
praví Masaryk, ^abych říkal slova „vlast", „národ",
..lid". Nevyvolávám-li o sobě. že jsem vlastenec, nekřičím o tom druhém, že je zrádce vlasti; musím
trpělivě dokazovat, že jeho cesta je z těch a těch důvodů chybná. Takovými velkými hesly se mohou lidé
opíjet, ale nemohou se jimi naučit pracovat. CtevobodUi jsme se od despotických pánů; teď ještě se musíme osvobodit cd velkých a despotických slov.«
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Není pochyby o tom, že mezi jiným také oslabení
Masarykovy autority v poválečné době mělo u nás za
následek dnešní hrozivý úpadek smyslu pro lidskou
důstojnost, a to způsobem přímo odstrašujícím. Existují u ná3 tisk a lidé, jejichž způsoby jednání a propagace politických názoru jsou pustým výsměchem
onomu Masarykovu ideálu politiky vpravdě demokratické, onomu -politickému uskutečňování lásky
k bližnímu'.-, v níž Masaryk spatřoval mravní zdůvodnění politické demokracie. ,,V demokracii nesmí být
možné, aby jednotlivci nebo stavy vykořisťovali své
spoluobčany — v demokracii člověk člověku nesmi
být prostředkem. Ta přirozená rozmanitost musí být
uspořádána dělbou a hierarchií funkcí a práce; není
možná organisace lidí bez nadřaděných a podřaděných, ale rnusí to být právě organisace a ne privilej,
ne aristokratické panování, ale vzájemná služba. Demokracie potřebuje vůdců, ne pánu. Přijímám demokracii i 3 důsledky hospodářskými a materiálními;
ale zakládám ji na lásce — na lásce a spravedlnosti,
jež je mathematikou lásky, a na přesvědčení, že mámo na 'světě pomáhat k uskutečněni řádu božiho,
k synergii s vůli Boží.
Masarykův politický odkaz národu správně vymezuje právo jednotlivce vůči státu a kolektivu, zdůrazňuje, že bez možnosti osobni iniciativy jednotlivce
nelze vůbec budovat stát á kterékoli společenství,
neboť tam, kde se ohrožuje a omezuje svoboda jednotlivce i jeho iniciativa a nahrazuje státním zmechanisováním, degraduje se nejenom lidská osobnost a
její tvůrčí práce, ale s ní i lidská společnost. Masaryk celým svým' životním dílem připravoval naši lidovou demokracii, ale v tom je ten zásadní rozdíl
mezi ním a dnešními propagandisty, že usiloval především o demokracii lidskou, neboť v přívlastku ~>lidový* může být snadno zahrnut také jen pojem čiselné demokracie a začasté i pojem pouhé vulgárnosti.
Není proto divu, že Masaryk předvídal správně důsledky politické netrpělivosti, o které se často zmiňuje a vehementně ji odsuzuje, netrpělivosti, která
nehotovosti společenských zařízení chce odstraniti revolučním improvisováním nových nehotovosti, arci
nevyzkoušených, jen když za každou cenu nových.
Ze se to děje na úkor skutečné demokracie a lidskosti,
na to netrpěliví mocipáni zkostnatělých ideologií nehledí. A to je Masarykovi ukazovateiem nezdravé politické atmosféry, kterou nutno zvládati pevným řá-

Krise našeho věku
Bývá už jaksi módou, hledat příčiny dnešní světové
krise v nejrůznějších skutečnostech kolem nás — a
čím nápadněji působí kontrastní argumenty řečníku
a essayistů, tím větší zdání pravděpodobnosti. Ale —
hřebík krise dosud trčí "a nebyl uhozen na hlavičku:
příčina všech nesnází a pravý zdroj dnešní krise — je
člověk sám. Už i v tom je známka našeho úpadku, že
nejsme schopni kritisovat sami sebe: má-li už být terčem našich výtek člověk — pak si vybíráme vždycky
své bližní, abychom jim vyčítali smítky v jejich očích,
ale nikdy sama sebe. Kdo by hledal příčinu tohoto
zjevu v rosdmyehaném plameni nenávisti jedněch
k druhým, která veli neštítit se žádných zbrani, jež
by mohly vést k vítězství očeměním protivníků — nebude daleko od pravdy, ale neobjeví jejího kořene.
Každý jednotlivec má v dnešním sršte pouze dvě
tváře: je buďto odpůrcem nebo přívržencem. A ti.
kdož odmítají přijmout ten či onen stejnokroj, jsou
terčem opovržení obou stran a nezřídka sa stali jejich,
obětí, neboť nic není na tomto světě tak pochybným
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dem hodnot, cílevědomým vedením opravdových de*
mokratickýeh vůdců a ovšem především respektem
k zákonům, které si demokratický stát uložil. Jak
výmluvně a výstražně zní v této souvislosti Masarykova slova: Má-li naše demokracie své nedostatky,
musíme překonávat ty nedostatky, ale ne překonávat
demokracii!«
Proto Masaryk je pro demokracii, která vývojově,
nikoli překotně a s chvatem, řeší problémy sociální a.
hospodářské na skutečném odhadu možností a dané
tradice národního života. Nic se tak nepříčilo jeho
kritickému duchu, jako hotové recepty na neomylnou
dokonalost politické doktríny a taktiky. Jako by vývoj
lidské společnosti se jimi právě ukončoval! Právo tó
nevzdělané pýchy politické se Masaryk nejvíce obával a varoval před ni.
A proto také hlavní argument pro demokracii lepší
spatřoval v soustavné práci výchovné, ve v ý c h o v ě
d e m o k r a t ů . »Demokracie má své chyby,« praví
Masaryk, » p r o t o ž e o b č a n é m a j í s v é c h y b y .
J a k ý p á n , t a k o v ý k r á m.« A aby se dosáhlo té
skutečné demokracie, k tomu je nutno podle Masaryka vychovávat lid a voličstvo politicky a mravně,
»Demokracie nesmí být jen na ústavním papíře a v
ústech demagogů. Ani ten nejlepši parlament není k
tomu. aby odhlasoval, co je pravda, právo a mravnost; o pravdě, o základních zásadách politiky, práva
a mravnosti se nemůže hlasovat podle většiny. Demokracie sama lidi nevychová. Slušní, opravdoví lidé
se vychovávají rodinou, školami, církvemi, státní
správou, literaturou, žurnalistikou a tak dále - překáží tomu demokracie? Demokracii dělají demokrati
a lepší demokracii lepší demokrati.«
Masarykovo pojetí demokracie - jako jeho nejaktuálnější odkaz národu - je prodchnuto nejčistším žárem duchovní jasnozřivosti a poctivosti. Vedle tohoto odkazu vyjímají se jisté soudobé praktiky politické jako hotová džungle. Proč tedy tento velký arbiter
zvláště ve věcech politických není slyšen, jak právem zaslouží? Není tu také vina v odpovědných činitelích politických a kulturních, že Masarykův odkaz
politický je přezírán s trestuhodností až zarážející?
Proč nás musí na to upozorňovat vzdělanější cizina?
A k tomu v desátém výročí smrti T. G. Masaryka a
v historických chvílích československého zápasu za
demokracii, která měla oprávněně nésti jméno demokracie Masarykova!

Jan
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bohatstvím, jako čistý rozum, zbavený vážni Dualismus v hodnocení lidí přikazuje i dvojakost taktiky:
není špíny, již by nebylo lze vrhnoutí na druhý břeh
— a není dosti jasu, jímž by bylo možno ozařovat sama sebe. A v oslnění reflektory je věru těžko hledat
vlastní křivý nos.
Odkud pramení tato troufalost člověka, být sám
sobě milostivým a svým bratřím mstivým soudcem?
Zdali pak je možno přisoudit takovou odvahu někomu,
kdo vi a věří, že jednou bude sám souzen, že podléhá
vyššímu principu, že zdaleka není posledním slovem,
vyřčeným Životem, že svou pozemskou existenci nekončí svou pout vesmírem? Zajisté, že takový člověk,
vědomý si své mravní odpovědností před Bohem —nemůže být samozvaným soudcem světa a lidstva. Ale
člověk našeho a nejbíížiích minulých století zavrhl
vědomí táto své odpovědnosti Filosofie renaíssaaee a
osvícenství vymezila člověka a přírodu jen jako souhrn matematických, fyslkálních a chemických, tedy
materialistických zákonů a pouček; pokusila ss vy543

loučit funkci subjektu; nadřadila zkušenost a experimentální methodu rozjímání a omezila poznání člověka jen na objektivně zjistitelná fakta, která je možno
smysly ověřit. Jak svůdná představa pro' člověka, že
není spoután žádným vyšším příkazem! Jak svůdná
představa pro člověka, že není posmrtného trestu za
zU;í*iny, spáchané v pozemském životě — když fysickou smrtí a hnilobným rozkladem je napsána definitivní tečka za v.ším, čím byl! Duše se stala produktem
hmoty a byla jí tedy podřízena: ať žije bezohledná
štvanice za hmotnou mocí!
Člověk se stal spokojeným sám se sebou; pádem
hierarchie duchovních hodnot otevřela se brána nástupu pochodujícího davu prosťáčku. Hodnota byla
podřízena množství, jen masy rozhodují v politice,
mravnosti i kultuře: všimněte si, jak všechny argumenty naší doby podléhají trumf um procent a početních většin! Pravda i právo jsou na straně většího
množství a tudíž vetší síly: jak podivný pokrok! Člověk byl osvobozen od nadpřirozených sil a vybaven
všemohoucností. neomylností a právem na nenasytnost. Všemocné množství vyžaduje průměrnost: myšleni, potřeb i hodnot. Výstřelky nad průměr jsou označeny za ohrožení mas, jež musí být likvidováno — výstřelky pod průměr za přítěž, jež musí být odstraněna.
Myšlení lidstva bylo usměrněno k jinému cíli: ne už
nalézání pravdy, ne už objevováni cest k věčnému životu v blaženosti, dost už s »obranami« víry, mravnosti a spravedlnosti — ale snaha po zpohodlnění života byla a je cílem. Velkolepé technické a civilisační
výboje jsou tu odpovědí. Zvýšené tempo života, snažící se předběhnout čas, aby ani vteřina nebyla ztracena pro požitky a ukojení tělesných tužeb, roztočilo
lidstvo v tanec chtivosti. Technika, přinášející pohodlí
i do nejzapadlejších vísek, zdá se přinášet splnění kýžených cílů lidstva, které nejen že o sobě tvrdí, že vše
rozřešilo, ale že je i plně uspokojeno ve svých kulturních vznětech a tužbách. Hospodářský blahobyt, který provází technický pokrok, zdá se uspokojovat všechny naléhavé potřeby člověka a vnucuje mu tak dojem, že osou lidského života je vlastně jen a jen vědecký a technický pokrok, zpracovaný jeho žaludkem.
Tanec chtivosti ovšem přináší neblahé důsledky: je
nekonečný a chtivost nenasytná. Stojí-li cokoliv v cestě, pryč s tím! Překáží-li smyslové žádosti manželství,
zrušme je! Vadí-li nám cizí vlastnické právo, odstraňme je ve jménu kolek ti visace! Překáží-li nám svobodný rozum člověka, usměrněme ho! Každý, kdo není
s námi, je proti nám!
Hle, jakou cenu platí člověk za své »osvobození;!
Ale zdaž má vůbec právo o nějakém osvobození mluvit? Neboť: od čeho je svoboden? Vymkl se pouze
z pout, která mu ukládá smysl života — a stal se otrokem svých vášní, zaslepujících rozumovou úvahu, jinými slovy: své omezenosti. Neboť empirismu a naturalismu zmizel (po promítnutí veškerých lidských
schopností na jedinou plochu mechanického výkladu)
nejen duševní střed člověka, ale i jakýkoliv smysl života. S naturalistického a materialistického stanoviska nemá lidský život většího smyslu, než život kteréhokoliv živočicha, který bojuje o svou denní potravu.
Lidský život pozbyl ceny: stal se pouhou početní jednotkou ve statistikách úřadů práce a generálních štábů: jedině s tohoto hlediska může být vykládáno úsilí
států o zvýšeni porodnosti: všimněte si, jak systémy,
ovládané naturalisticko-materialistickou filosofii, plýtvaly lidmi, kteří se stali pouhým ^lidským mzteriálenu: jak na frontách, tak i u výrobních těžících pásů.
Člověk, zbavený víry a stojící před ortelem neexistence posmrtného života a bez duchovní opory, stal se
obětí komplexů méněcennosti — jimž za těchto okolností nebylo vyhnutí. A těmito komplexy z z bázně
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před^ jejich tíživostí bez naděje úlevy byl a
hnán
člověk našeho věku do houfů, do skupin; v bázni
z bezútěšné samoty utíká se do davů, v jejichž mocné
hmotnosti doufá nalézt ochranu před vlastní slabostí.
Ujímají se proto nové davové ideologie: na jedné straně komunismus, na druhé fašismus — oba oblékající
své davy do stejných uniforem a regulující kulturu
jedině zřetely svých mocenských prospěchů. Průměrnost a uniformita sériové, neindividuální výroby i sériového, neindividuálního myšleni, slaví své orgie. Nevědomost nejširších vrstev o velkých věcech života a
0 základních pravdách nese své ovoce: demagogie má
bohatou sklizeň. Demagogie proto, že má před sebou
tvárný dav neodbornikú, jejž lze svést lichotkou
1 efektní hrozbou. Vláda lidí prostředních prostředním
lidem — toť stav našeho věku; už Sokrates správně
odhalil, že větší úspěch, ba jediný úspěch u nevědomou muže mít jen neodborník a rétor — neboť jeho
životním métier jest vzbuzováni libosti — a té bývá
pravda znalců a odborníku zpravidla na hony vzdálena. Odtud ona isolace duchovni elity, jež svými výstrahami nenalézá odezvy u davů, které s vypjatou
sebeláskou a sebeobdivem chtějí slyšet zase jen sliby
a lichocení.
A tato doba industrialismu a vykořisťujících kapitalismu — jak soukromého, tak státuě-socialistiekého
— vylučuje svým horečným tempem jakoukoliv možnost pro klidnou úvahu a zamyšlení. Tím drží svým
poddaným uzdu, neboť amen by bylo s vládou davů
a hmotařské demagogie, kdyby měl člověk čas k myšlení. Tak se stalo, že moderní život, hýčkaný všemožnými přístroji, které umožňují okamžité vyřízení smysly požadovaných tužeb a přání, že tento náš současný
život zcela zpovrchněl.
Mluví se tam o všem možném, aby každý mohl něco říci; nejde se do hloubky
otázek ze strachu, aby nenudily — jsou nadhozeny
jen tak mimochodem a projednávány zběžně« (Rousseau). I naskýtá se oprávněná otázka, zdali moderní
člověk ještě vůbec pociťuje potřebu hlubokého duševního života, když ji vlastně ani nepoznal ? ;>V prostém
a každodenním životě, v něrnž pro spěch a shon nemáme času k estetickým neb mravním úvahám a kontemplaci, nelze nám nabyti poznatku, že rnimo naše
empirické, efemérní, malé Já, jež je odsouzeno k dohrání své úlohy zmizeti s povrchu světa, jsme součástí velkého Já, jímž se podilíme na velkém a nepomíjejícím. Není pochyby, že dnešnímu člověku bude
připadati existence velkého Já problematickou a snad
zbytečnou, vzhledem k, potřebám malého Já. Av.šak
není pochyby, že svět povinností a závazků mu s druhé strany dostatečně připomíná, že svou existencí není poután toliko k tomu, co je již empiricky dáno,
nýbrž také k tornu, co by se mělo stát a vyplnit«
(Hoppe).
A zde právě tkví krise našeho věku: v bezduchovnosti našeho života. Ona je- zdrojem všech našich nesnází: kulturního úpadku, jenž v porovnání s tím, co
daly epochy předcházející, je (až na světlé výjimky
duchovně založených tvůrců) nepopiratelný; mravního pádu dnešního člověka, jehož pohodlí více vyhovuje ekonomické zjednodušení světa na dva tábory
nenávisti, člověka, neštítícího se vraždit a mučit nejraSnovanějším způsobem své bližní jen proto, že ran.jí
jiný světový názor; neodpovědnosti a polovzdělanosti,
řídící státy z extrémů krisí do extrémů zbrojení. Člověk našeho věku zdá se být hluchý k tomu, ?-eo by se
melo stát a vyplnit? — neboť, neznaje smyslu svého
života, jenž mu byl materialistickými ideologiemi
všech barev zredukován na pouhé fysíologieké funkce,. nemůže jej také naplnit. Jaké asi pohromy bude
zapotřebí, když dosavadní krvavé největší války dějin
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nestačily, aby člověk procitl a obrátil svůj zrak do
svého vlastního nitra — neboť jedině v sobě nalezne
všechnu pravdu? Za těchto okolností nejen zůstává,
ale přímo se ohrožuje křesťanství ve své funkci revolučního apoštolství: ono ukázalo, že duševní kultura
netkví v návratu a v těsném sepjetí člověka s přírodou, nýbrž v emancipaci ducha od přírody — t. j. od
naší povrchní, vnějšímu světu a libosti hovící přirozenosti. Ono ukázalo, že niterným životem je tolik, co
ponořit se až k základům našeho života a být ve spojení s vyšším principem: neboť člověk byl stvořen
k obrazu božímu a jedině skrze sebe může pochopit
Boha, a tím i cíl svého života. T o znamená uplatňovat
v praxi mravní příkazy, jež člověk v sobě objevil; to
znamená, být spravedlivý a přestat nenávidět své bližní, neboť oni a já jedno jsme; to znamená opustit dnešní životu i styl, jejž charakterisuje heslo — člověk člověku vlkem — a odmítnout dát se posunovat s davem

jako stádo ovcí na fronty válek; to znamená hledat
pravdu na každém kroku svého života a podílet se
0 ni s ostatními: to znamená naplňovat mravnost
v soukromém i veřejném životě a zbavit jej špíny pomluv, nenávisti, závisti a zloby; to znamená zduchovnit zase kult mu a zbavit ji povahy služky lidských
žádostí, choutek a lehtivého patra. T o znamená: uvědomit si svou lidskou důstojnost a respektovat ji
1 ů druhých, nahradit vládu množství vládou hodnoty,
vládu zfanatisovaných a samolibých davu vládou přemýšlejícího a hledajícího člověka.
Hle, v čem tedy spočívá krise našeho věku: v bezduehovnosti našeho života. A vidíme, že to je nejen
ve svých důsledcích, ale i ve svém jádře totéž jako
n e l i d s k o s t . Cheeme-li se zachránit před odplatou,
chceme-li ujit osudu Sodomy a Gomorrhy — staňme
se lidmi! Není věru mnoho času nazbyt — Hirošima
už napsala svoje Mene T e k o l . . .

Hamletovská otázka průmyslu?
Komu a čemu máme věřit? Na jedné straně se říká, že znárodněný průmysl se úspěšně rozvíjí, prý
dokázal, že umí kvalitně pracovat, šetřit a vydělávat
a v důsledku toho, že naše hospodářství kráčí v každém směru po úspěšné cestě, díky tomu, že máme lidově demokratický režim, že životní úroveň neustále
stoupá, mzdy a platy se zvyšují, životní náklady klesají, prostě, že znárodněný průmysl je strůjcem stále více se blížícího blahobytu všech vrstev obyvatelstva. N a druhé straně však 33. srpna ostravská řeč
ministra Stránského vyzněla v pravý opak. Ministr
upozornil veřejnost, aby si nezastírala, že je zle a že
by bylo ještě hůře, kdybychom si střízlivě neuvědomili, na čem jsme, že naopak znárodněný průmysl a
li opuštěný a reorganisovaný průmysl soukromopodnikatelský se musí teprve k odbornému vedení propracovávat, to všechno prý volá po zhospodárnění naší
správy, nemá-li prý naše měna propadnout zjevné,
nebo zakryté inflaci. »Taková je naše situace, a věřte
mi, že nepřepínám, říkám-li, že je kritická«, řekl doslova ministr. T a m tóny, bohaté na obdiv a sebechválu, trvající již přes dva roky, zde pojednou studená
sprcha pro občana, který celou dobu je rozehříván
nejrůžovějšimi sliby a nadějemi. Někdo asi zde klame, někdo předstírá. Takové jednání by bylo nejbláhovějším, neboť veřejnost se v každém případě pravdu doví, poněvadž ji bude, ať libě či nelibě, cítit na
své kůži. Tedy v druhém případě ovšem by mohlo
býti hůře, poněvadž bv bylo pozdě. Je třeba, aby se
fakta nezastírala, aby se všude nejen v politice, ale
i v hospodářství šlo pěkně s pravdou ven. Jestliže
>lidová demokracie« mluví o nejširší účasti lidové na
správě a hospodářství, pak samozřejmě předpokládá
veřejnost tak vyspělou, že tato musí znát pravdu a
skutečnost, poněvadž jen tak může býti dána základní podmínka k tomu. aby principy, o které se nové
uspořádání, našich věcí opírá, vůbec se mohly uplatnit.
Není dnes respektu k autonomii hospodářských
zákonů, na misto toho byla ustavena tvrdá služebnost hospodářství vůči stranické politice. Poněvadž
nyní naši celkové politice chybí morálka, musí tuto
nepřízeň úměrně cítit i hospodářství, a zde na prvém
místo právě stranicko-politfcky favorisovaný znárodněný průmysl. Jsme odkázáni na vývoz, to nikdo
snad nepopře, kdyby přece, pak to znamená opuštěni
dosavadního standardu. Z toho vyplývá, že výroba se
musí potýkat s ostrou světovou soutěži P r v n í věci
v ý r o b y tedy musi b ý t technické zdokonaleni, nrožni
©rganisaee věcných prostředků i práce, prostě nejíep-
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ši zhospodárnění a vyloučeni všech přebytečných nákladů. N a schopnosti naší výroby musí míli každý
zájem, neboť otázka vývozu a zahraniční sout«-:'^03ti je otázkou naší měny, její reálný obsah je měřítkem živoření nebo blahobytu. Poněvadž jsme státem
vývozním, neudrželi bychom se na obvyklé míře, kdybychom neměli rovnováhu v platební bilanci a té by
nemohlo zas být, kdyby nebylo schopnosti soutěže.
Ale nejen to. Jakým právem by žádala naše výroba
od domácího konsumenta, aby ho nutila kupovat domácí výrobky daleko horší a k tomu ještě dražší?
Proto jsou upřeny dnes oči celé veřejnosti na náš
znárodněný průmysl, který má v rukou velikou převahu naší výrobní kapacity, do jaké míry plní či neplní svou velmi důležitou, ne-li životní úlohu. A zde,
bohužel, musíme říci, že znárodněný průmysl, resp.
jeho vedení, dopouští se těžkých hříchů. Bojíme se,
že náš průmysl není dobře organisován a připraven.
Bylo by naivní zde uplatňovat nějaké -„moderní" výmysly propagandy, která nemůže sama o sobě soutěživost, kvalitu a množství přičarovat, poněvadž nakonec zde v hospodářství rozhodují neúprosně jen
fakta a cifry. T y jsou pak tou nejlepší, nebo nejhorší
propagandou.
V poslední době slyšeli jsme mnoho o Anglii, o zrušení směnitelnosti libry za dolar, jako výrazu hospodářské deprese, ale nemylme se, Anglie má ještě dosti značné reservy a jak je vidět, neztratila svou starou buldočí povahu. Anglie šetři, jak jen může. Mnozí poukazují, že v Anglii se v některém ohledu žije
hůře. než u nás. Snad je to pravda, ale nezapomínejme. že to j e záměrné uskrovňování, poněvadž jiné
cesty není pro udržení pevných nohou. Ale jak si počínáme m y ? Žijeme na dluh a trávíme z velké míry
z podstaty. Jestliže není hospodárnosti na politických
místech, dvojnásob by měla být na nových místech
hospodářských.
Opakujeme: znárodněný průmysl je v naší těžké situaci organisován tak, že to j e přímo výsměchem
úspornosti, větší výřečnosti a tím i soutěživosti. Generální ředitelství jsou neúnosným zařízením, neboť
z nich se staly prebendy pro stranické exponenty.
Z převážné části vedení v rukou m a j í lidé, kteří se
řadí do podprůměrné garnitury. Není snesitelné, aby
tyto zbytečné orgány svou ohromnou režií oóssávaly
výrební sílu podniků. Jak dlouho může existovat tento
chorobně nabubřelý luxus našeho znárodněného průmyslu ? Jak dlouho se budou moci vyhazovat peníze
p l n ý s a rukama, jak dlouho za takovéto situace budou
moci páni generální ředitelé a jejich oblíbenci jezdit

545

na drahé výlety do zahraničí křížem krážem celým
světem až do Ameriky, aby na př. urgovali dodávku
své přepychové limousiny? Jaké jsou výsledky? Jak
dlouho se budtu mocí pořádat bankety a pitky této
nové plutokrntické šlechty, když podle řeči ministrovy
naše stuace je zlá, ba kritická? Je to možné a je to
odpovědné?
Potřebujeme vůbec tuto byrokratickou nadstavbu?
Nač je třeba, aby stovky zbytečných zaměstnanců
zbytečného orgánu se pňživovalo na výrobě, poctivé
práci technického i administrativního osazenstva, a
k tomu ještě tuto v jejím rozběhu brzdilo? Což by nestačilo na místo 200 až 250 lidí jen deset odborníků,
kteří by jen dohlíželi a kontrolovali výrobu úplně neodvislých podniků a jejich obtíže a nesnáze harmonisovali, aby výroba doma poskytovala nejlevnější dobré
výrobky a za hranicemi mohla soutěžit? Nač ohromné
paláce, nač milionové adaptace kanceláří, které stačily
i Itotschildům, a nač další rozšiřování úředních místností? Tito lidé, jejich skupiny a koterie, kteří sedí
bezohledně u prostřených stolů, zatím co se zásoby
ve špíži tenčí, nemají rádi konkurenci těch, kteří je
o vice vý.šek převyšují. V době všeobecného osobního
sobectví je to ovšem přirozeně logické. Pak ale ať se
to také přizná a nemluví se o tom, že se pracuje pro
všeobecný blahobyt a pro dokonalejší a pokrokovější
uspořádání hospodářských věcí. Generální ředitelství
talc, jak vypadají, jsou socialistickými vykořisťovateli
poctivé produktivní práce.
Upřímně říkáme, že bychom byli šťastni, kdybychom se mýlili a kdyby bylo pravdou, že náš znárodněný průmysl umí pracovat kvalitně, hospodárně, že
dovede šetřit a vydělávat, že není pravdou, že naše situace je zlá, ba kritická, že je naopak pravdou, že náš

Pariové mezi námi
Veřejní zaměstnanci jsou u nás vedle zemědělců
stavem, o jehož problémech bylo popsáno snad nejvíce papíru a prosloveno nejvíce řečí, oplývajících krásnými sliby a konstatováním, že je nutno něco podniknouti k co nejrychlejšímu odstranění veřejnozaměstnanecké bídy. Na to »něco« čekají ovšem veřejní zaměstnanci již od revoluce marně a za tuto dobu dostoupilo jejich zproletarisování takového stupně, že
plně opravňuje náš titulek.
A přece byli veřejní zaměstnanci vlastně jediní, kteří nepotřebovali výzev k roztáčeni kol po revoluci,
protože veřejná správa se takřka nezastavila ani v osudnýdh květnových dnech. Zatím, co jiní obsazovali
byty, vykrádali pohraničí, vyřizovali si osobní účty,
šmelinařili a především manifestovali a oslavovali,
veřejní zaměstnanci v drtivé své většině tiše pracovali
na přikázaných místech a věřili, že osvobozená vlast
jejich práci uzná a ocení. Dostalo se jim však jen slibu nového platového zákona, který má splniti jejich
oprávněné požadavky. Měl býti připraven již v tomto
roce, potom se hovořilo o roce 191S a podle poslední
verse má vstoupit! v platnost — v roce 1951!
Mezitím byly zvýšeny ceny minimálně na trojnásobek, avšak platy veřejných zaměstnanců — s v ý jimkou nejnižšich kategorií — stouply jen nepatrně.
A začátek dvouletky přinesl veřejným zaměstnancům novou ránu: místo úpravy platů provedena >úprava« pracovní debv a zaměstnancům prostě nařízeno — zcela podle okupantskeho vzoru — pracovat!
denně o jednu a půl hodiny déle, bez haléře náhrady.
Představte si jen soukromého zaměstnavatele, který
by tímto způsobem postupoval proti svým zaměstnancům — jaký by to byl asoeiál, jak by byl vláčen
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průmysl je konkurence schopný a že se podniká vše,
aby jeho vývoz byl co největši, a to hlavně práci zhodnoceného zboží. V tomto právě máme veliké a odůvodněné pochyby. Nechť naše vývody jsou vyvráceny fakty, nechť jsou konečně předloženy bilance znárodněného průmyslu a nechť je v nich jasně vyznačeno, kolik čini dnes osobní režie vůbec a celá režie
osobní, věcná generálních ředitelství zvláště, nechť
je fakty dokázáno, že generální ředitelství nejsou zbytečným orgánem a že všechuy jejich výdaje jsou hospodář. zdůvodněny. Nejsou-li, pak vedeni našeho nově orgamsovaného průmyslu bere na sebe před celou
veřejností velmi těžkou odpovědnost, poněvadž znárodněný průmysl svou kapacitou je buď garantem
naší hospodářské síly, nebo bude strůjcem hospodářského sestupu. Je téměř monopolistickým pánem, má
všechno k disposici, nikdo j e j soutěží neruší, byl prý
Vybudován centralisticky proto, abv výroba byla hospodárnější, levnější a soutěživější na zahraničních
trzích, aby dřívější kapitalistické zisky šly ve prospěch nových investic, větší výroby, větších obratů,
větších podnikových zisků a Um aby se staly i zlatým dnem pro státní pokladnu. Je to pravda, či není?
Občané budou sledovat pozorně při předložení rozpočtu, kolik odevzdal znárodněný průmysl státu na
daních. Bylo by nespravedlivé, aby byl vydržován!
Potom by se jeho organisace s vedením ukázala jako
vrcholně protisociální, poněvadž by vykořisťovala ne
už jen své zaměstnance, ale všechny občany. Nemůžeme dopustit, abychom před naším průmyslem, který byl vybudován předcházejícími generacemi, jako
pramen naší národní síly, stáli jednou jako dánský
králevic Hamlet před lebkou s pochybovačnou otázkou na rtech: »Být či nebýt?:

J O. B r t l í k
tiskem a jak by byl okamžitě odsouzen a zavřen pro
rušení dvouletky, ježto zaměstnanci by samozřejmě
ihned odpověděli stávkou. A jak by asi řádila ÚRO
v čele se svým předsedou! Tady se ovšem tohoto
vrcholně asociálního činu dopustil sám stát a tak ochránci zaměstnanců — TJRO a p. Zápotocký ani nemukli, protože veřejní zaměstnanci jsou dobří jen tak
na placení příspěvků. A veřejní zaměstnanci také nestávkovali — to si mohou dovoliti nenajvýše veřejní
zaměstnanci v prohnilé kapitalistické Francii, zatím
co u nás by v případě stávky mohli býti vyhozeni na
ulici podle platných předpisu.
U nás totiž, ježto jsme demokracií lidovou, mají
právo na stávku jen určité vrstvy obyvatelstva, kdežto u veřejných zaměstnanců nebo na př. zemědělců
by stávka byla reakčně-fašistiekou sabotáží. A tak
veřejní zaměstnanci jen dále shrbili šíje a čekali, že,
byla-li zvýšena o 20 proč. jejich pracovní doba, budou o stejné procento zvýšeny i jejich platy.
Uplynulo víee než půl roku a zaměstnanci čekají
dodnes marně. Otázka zvýšení platů byla spjata s otázkou restrikce počtu veřejných zaměstnanců, odsunuta tím do nedohledna a vydána na pospas handrkování politických stran. Veřejní zaměstnanci jsou si
sami vědomi přebujelosti naší administrativy a pociťují j i nejtíže na vlastní kůží. Sami volají po odstranění řemeslníku s úřednických míst, na které je vynesla revoluce, sami volají po zrosení zbytečných ministerstev a úřa^ů, po zjednodušení eelé veřejné správ y a sami podávají příslušné nám&ty. Místo toho
však, jak jsme již jednou dovodili, vypracovala komise odborníků politických stran N F a uR-0 návrh,
kterým by mchio býti dosaženo místo odstraněni pokvětn-ovýeh také-úřeárúků, odstraněni úředníků nepo-

OBZORY

hodlných, t. j. těch, kteří si ještě zachovali" rovnou
páteř.
A tak zatím co se vedou dále spory o restrikci a
způsob jejího provedení, pauperisace veřejných zaměstnanců pokračuje nezadržitelně dále. Veřejní zaměstnanci doslova živoří a toto jejich živořeni vrhá
neblahé reflexy i do jiných oboru. Jen se zeptejte
knihkupců, kdo byli jejich nejlepšími zákazníky a jaké teď mají obchody! Zeptejte se divadelních pokladen, jak pociťují ubohou životní úroveň veřejných
zaměstnanců na své tržbě! Veřejným zaměstnancům,
dříve největŠím podporovatelům naší kultury, nezbývá prostě již ani na divadlo, ani na knihy, nemlu-

Světový trh 1947
Svět se jen velmi pomalu zotavuje z následku domu! nejtěžáí války. Dva roky uplynuly od porážky Německa a Japonska, ale válečný stav stále ještě trvá.
Mírové smlouvy nejsou ještě uzavřeny, a naopak rozdíly v názorech na tyto smlouvy mezi vítězi jsou stále
větší. Na Balkáně rýsuje se nebeznečná krise a od Pálí- tiny přes Indonésii až po Dálný Východ šíří se nepokoj. Toto ovzduší nejistoty je ještě zesíleno obavami všeho lidstva o hospodářskou budoucnost světa.
Zpustošená území, nedostatečná výroba na straně jedné a válečný růst výrobních sil a starost o odbytiště
na straně druhé, vytvořily napětí, jež nepřipouští jednotnou tendenci na světovém trhu.
Jedním z nejdůležitějších činitelů je uhlí. Evropská
výroba klesla a nutí zejména průmyslový evropský
Západ k dovozu uhlí ze Spojených států amerických
v hodnotě pul miliardy dolaru ročně, což zvyšuje všeobecný nedostatek dolarů. V ještě větší míře než celková výroba uhlí klesla výkonnost evropských horníků a působí společně se splněním sociálních požadavků evropských horníků a socialisací skoro všech
evropských dolů neúměrné stoupání ceny uhlí, které
se nutně odráží ve zvýšení cen všech průmyslových
výrobků. Ale i v Americe si vynutili horníci podstatné
zvýšení svých mezd, což mělo za následek zvýšení ceny uhlí a ocele a nemůže zústati bez následků pro celkovou cenovou hladinu.
Nedostatek uhlí a jeho vysoká cena způsobily, že.
zejména v Americe a v menší míře i ve Velké Britannii, průmysl začíná používati ve větší míře tekutých
paliv. To má za následek, že. přes odpadnutí zvýšené
spotřeby vojenské, poptávka po naftě stále stoupá.
Ceny nafty se proto zvvšily z 3.10 dolarů před rokem
na 4.30 dolarů. Nejdúležitější je zde skutečnost, že
Spojené státy americké, dříve vývozce nafty, se staly
dovozcem, protože ani dnešní rekordní výroba 5.1 milionů barelů denně nemůže krýti spotřebu, která se
odhaduje na 6 až S milionů barelů denně. Tato situace je zhoršena ještě nedostatkem dopravních prostředků, způsobeným zánikem velké části britské flotily
cisternových lodí.
Cenový index zemědělských výrobků v U S A stoupl
od 132.7 koncem roku 1945 na 1S2 v červenci letošního roku. Poměrně špatná úroda americké kukuřice
způsobila asi 20 proč, stoupnutí cen vůči loňskému
roku. Ne tak silně stouply ceny pšenice a žita,
Nestejnoměrnou tendenci vykazuje trh bavlny. Projevuje se tu jednak dobrá úroda a nedostatek dolarů
u mnohých velkoodběratelů. V lednu klesla c-ena bavlny až na 30.S5 centů, do června stoupla na 40.1S. ale
v červenci zase klesla na 36.2S centů. Čena vlny vykazuje povšechně klesající tendenci. Hlavním důvodem
je tu jednáni o zavedení cla na vlnu v americkém kongresu, a nedostatek devis u evropských odběratelů.
Po Trumanove vetu proti této předloze se ale ceny
do značné míry upevnily.
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vě již vůbec na př. o obrazech. Nyní byly nehorázně
zvýšeny i ceny vstupného do biografu, posledního
zbytku kultury, který jim byl ještě občas přstupný.
Zadlužení veřejaozaměstnaneckých vrstev dosahuje výše nesnesitelné a veřejní zaměstnanci, páriové
mezi námi, marně hledají zastání. Marně čekají na
vysvobození od bídy, marně čekají na někoho, kdo
místo slovy bude řešili jejich zoufalou situaci činem,
kdo změní u nás pragmatikovanou zásadu: --•Co nejvíce špatně placených státních zaměstnanců ; na správnou: »Co nejméně zaměstnanců co nejlépe placených!«
Robert

Reska

Trh kávy trpí nedostatkem devis evropských spotřebitelů. Americká pevnina nestačí spotřebovali svou
celou výrobu, a proto klesla cena brazilské kávy. Naproti tomu se vyznačuje situace na-trhu cukru, kakaa
a čaje stálým nedostatkem těchto produktů, který
podle odhadu odborníků potrvá ještě nejméně dva
roky a působí na stálé stoupání cen.
Guma klesla na jaře tohoto roku až na 14.25. Za
této situace se ale objevily zase americké objednávky,
takže cena stoupla do konce července zase na 1(3. Situace je však stále nejistá, protože největší dodavatel,
Indonesie. je nejasnou situaci politickou do jisté míry
vyřazen, a největší odběratel, Spojené státy americké,
přešly za války na výrobu synthetické gumy a kupují
přírodní produkt jen tehdy, je-li levnější než výrobek
synthetický. Pokusme se na základě těchto zkušeností
o rozklad situace na světovém trhu. Na první pohled
je tu patrná závislost celého světového hospodářství
na Spojených státech amerických. Cena zboží, o které mají UŠA zájem, stoupá, a tam kde USA nevystupuje jako odběratel, nutno zaznamenali pokles cen.
Dále vidíme stoupající tendenci cen uhlí, nafty a obilnin. Uhlí a nafta jsou hlavními zdroji energie a obilniny základem výživy lidstva. Stoupání cen energie znamená stoupání cen všech výrobků, a stoupání cen potravin znamená stoupání mezd. Rýsuje se nám tu inflační tendence s nekonečným šroubem zvýšení mezd
a cen, nebo při řízeném hospodářství stále klesající
životní úroveň celých národu. Klesání cen bavlny,
vlny a kávy je již výrazem snížení životní úrovně evropského obyvatelstva, které nevyrábí dost, aby se
mohlo řádně ošatiti nebo dopřáli si přepychu piti
kávu. Základním důvodem všeho zla je nedostatečná
výrobnost Evropy, a jediné východisko pro to: zvýšení evropské výroby průmyslové a zemědělské. Větší
těžba evropského uhlí, větší úroda na evropských polích by znamenalo více evropských průmyslových výrobků za nižší ceny a větší kupní sílu evropského obyvatelstva. A to bv znamenalo konec inflačních tendencí, vyrovnání cenové hladiny na světovém trhu a
zmírnění jeho závislosti na prosperitě americké.
Jak ale dospěli k nutnému zvýšení evropské výrobnosti? Evropské zemědělství má svou zvláštní povahu, která pramení z malých rozloh zemědělských
ploch a z velké hustoty obyvatelstva. Průměrný evropský zemědělský- podnik je proto v porovnání se zemědělskými podniky v Americe, v Rusku nebo v koloniích malý. Musí proto hospodařit! daleko intensivněji než podnik zámořský a nepoměrně vyšší hektarové výnesy. zeúnéna středoevropských zemědělců, jsou
úspěchy na tito cestě. Za to nedovoluje menší plocha
hospodářských jednotek důslednou mechanisac-í zemědělské výroby. Situace byla ztížena ještě velkými přesuny obyvatelstva, které měly za následek, že na j&dné straně nastale přelidněni kdežto na straně drahé
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dále technicky vyspělé a podnikavé zemědělce na dostatečně velké vlastní půdě. Jen tak se podaří spojití
evropskou intensitu s americkou mechanisaci, a tím
zaručiti zvýšení evropské zemědělské výroby. Pronásledování selských-osobnosti, disparitou zemědělských
a průmyslových cen a nekonečnou parcelací zemědělské půdy tohoto cíle nedosáhneme, a evropský lid zaplatí tyto politické omyly svou sníženou životni úrovní.
K zvýšení evropské průmyslové výroby je zapotřebí především osobni iniciativy. To ovšem neznamená
neomezené hýření velkokapitalistú. Technický pokrok a zvýšení životní úrovně lidu ve všech průmyslových státech je dílem podnikavých jednotlivců, a tohoto zdroje pokroků se nesmíme vzdáti. Na druhé
straně žádá lidské svědomí, aby právo na životni štěstí
všech bylo zaručeno. Sloučení těchto dvou požadavků
je dobře možné. Evropa musí ovšem kráčeti svou cestou. Švédsko a Belgie na straně jedné, a Švýcarsko na
straně druhé, ukazují tuto cestu. Švédsko a Belgie
jako ukázka, jak může socialistická vládní většina
ochraňovati zájmy sociálně slabých, aniž by omezovala hospodářskou iniciativu silných jednotlivců, a
Švýcarsko jako příklad, že síla evropského průmyslu
tkví především v specialisaci a jakosti, jejichž nositelem je střední a malé podnikání, vyrostlé z tradic řemesla. Evropa potřebuje k svému ozdravění práci svědomitých, vysoce kvalifikovaných a podnikavých řemeslníků, podnikatelů a zaměstnanců. Jen tak může
znovu získati své místo dodavatele a odběratele na
světovém trhu. Uměle vyvolávaný sociální nepokoj, daňové přetěžování a všeobecná omezení podnikání vůbec, nejsou vhodnými cestami k evronské hospodářské rekonstrukci.

nedostatek pracovních sil způsobil, že velké plochy zemědělské půdy leží ladem. IJkoly evropského zemědělství jsou proto dalekosáhlá mechanisaee a stejnoměrné rozdělení zemědělců po všech zemědělských oblastech. Evropa potřebuje levné a evropským poměrům
uzpůsobené zemědělské stroje, což bude jedním z nejdúležitějších úkolů evropského průmyslu, potřebuje

A především! Ani evropské zemědělství, ani evropský průmysl nebudou s to plniti své úkoly, nenajde-li
Evropa hospodářsky a politicky společného jmenovatele. Otázky dopravy, energetického hospodářství a
stejnoměrného rozdělení pracovních sil, jsou řešitelné
jen v rámci celoevropském, a nutná specialisace výroby si vyžaduje volné výměny zboží mezi všemi kraji
Evropy. Evropa může pomoci sama sobě a nakonec
i ostatnímu světu. Musí jen doopravdy chtít! Slovo
mají Evropané!

Rodina Mussoliniho opět na scéně
vdova po Benitu Mussolinim, Ráchel Mussolini, žije se svými dětmi Anoii. Marii a Romanem v ústrani na otrově
Ischii
Přesto však vydala, letos v létě svůj deník s názvem „Můj život s Beniíem"; který vyšel současně v osmi řečech• Je v něm
mnoho obrazů a dopisů
Mussoliniho.
Mussoliniho
dcera Eda, vdova po hraběti Cianovi,
kterého
dař italský diktátor popravit, ukázala se letos o
velikonocích
po prvé zase na Capri, kde za časxi své slávy prožile
tolik
krásných dni. Při jejím temperamentu
byl ji patrně
pobyt
v Ponte a Mariano,
kde má je ji tchyně vilu.
nesnesitelný
Hraběnka Ciaiio bydlela na šťastném ostrově jako host neapolského klenotníka. Je příznačné, že se na Capri mluví o jejich úmyslech rdátř se zmovu a v té souvislosti jsou uváděna
různá jména italských i cizozemských
osobností. Proti
tvrzení. že hrdla r dobách fašismu politickou
úlohu, bránila se
v ůUerrieti-íi, který poskytla americkémnovináři.
argumentem opravdu origrncftnfin; prohlásila totiž, že lidé. kteří ji moci
mermo zatahuji do politiky;
připisovali
jí též celkem 40-00C
milenců...
Zároveň vycházel v týdeníku ..Europeo" podrobný životopis
hraběnky Cianc, což však ona nebrala nijak tragicky,
proteze
od pádu srčho otce zřejmě již lecčemus přivykla. Daleko více
jsou jim pobouřeny dámy z italské společnosti, zvláště z římské aristokracie,
které se v časech jejich tri::mýú rvaly o jet'
přižeň a byly cele žhavé, aby se octly na jednom snímku s rJ
rceř>o s jejím chotěm. Tyto dámy dnes neprcsic nestojí c čest.
aby se o meh psalo r této souvislosti, a jestliže něčeho litují, tedy
toho. že spojenecké bombardování
-erričilo všechny
fotografické archivy v Itálii
Římské dámy dokonce přijely do Milána, kde týdeník ..EuTopeo" vychází, aby se pckzisďy. zda by
se nedalo tí fřrofopťsiř hraběnky dano
nějakým
způsobem,
docílit aspoň dásteřně zťály
pamití.
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jVe sice přímo a legálně, aie jutě fakticky patři k rodině
?<íussoiini i diktátorova
milenka,
Claretta
Petacci. Ta :,ice
zemřela se sirým milencem, ale i mrtvá dovede budit
rozruch,
který je některým,
veličinám
italrkě
komuiústidké
strany
dost• nepříjemný.
Itahký tisk se začal totiž velmi
beztaktně,
ale tím hlasitěji ptát, kam se podělo 35 kilogramů
zlata a
35 milionů lír v bankovkách, které italský diktátor a jeho milenka vezli s sebou při svém pokusu o útěk do
Švýcarska.
Enrico Mattei, který byl zástupcem křesťansko-rociálni
strany
ve vrchním velitelství
hornoitalských
partyzánů, při
vyšetřování jako svědek prokázal, že vše bylo odevzdáno zást apci
komunistické
strany. Generál Cadorna prokázal, že jemu byl''
z toho odevzdáno jen 16 liber ve zlatě a kromě toho domněle
velecenné
tři habešské koruny, o nichž se pak ukázalo, že
nemají cenu. protože nejsou ani ze zlata ani na nich nejsem
pravě drahokamy. A tak byla vyšetřujícím
soudcem
nařízena
exh-.imc.ee mrtvoly
MussoUruho milenky, aby se zjistilo, zda
při r.í nejsou skryty nějaké cenností, jak někteří
svědkové
tvrdili. Ukázalo se však. že kromě prstenu z krásným
brilaniem. který měla Claretta zašit v podšívce podprsenky, a malé
zlatě dosičky, zašitě v pase sukně, pří mrtvole nijakých,
jiných klenotů, zrláště pak ne bankovek za několik
milionů,
nebylo.
.4 tak tento případ zůstane asi obdobou našeho případu
jindřichohradeckého.
kče si vám komunisté
také rozdělil-, to,
co S=šiš a zatčeného
moravského
¿zemského
vicepresidenta
Schirúbehc-.
Xcši hvězdáři mohou ovšem sstýra UaUkýn,
-our§rc-':— je-: závidět: žata tam na kilogramy
nebylo a 25 rráErí
nebylo také. Ale pták mohou hrdě -říci. že v.dělaH
rže. co se r českýzh poměrech
udělat dílo. zcela v duchu
..Co re rárodnL je naše".

OBZORY

Z dopisů redakci
DOVOLÁME SE PRÁVA?

( N a vědomí pp. poslancům)
Vážená redakce! — L n a 21 záři 1945 byl v Městě Albrechticích, okres Krnov, zabaven církevní majetek a dosud, přes
vi '«*ré urgenc<; na příst, místech, nebyl vrácen.
8 < « n a m y zabavených věcí pořídil tenkrát S N B , ZA pi :íom«lofltí čelných Členů M N V , vojenské posádky a finanční stráže.
Protokoly jaou dosud k nahlédnuti: P ř i
zabavovánt
bylo
vypito asi 50 láhví mešního vina, inventáře a kostelní účty
x psacího stolu byly odcizeny a spáleny, dvéře a nábytek
f a r n í roz&tfpón. ( V kostele se pilo a kouřilo a přitom všem
hrály i v a r h a n y . ) Př<sa v S k e r é urgence u M N V , osobni i písemné. jež se už táhnou přes rok, nic nebylo vráceno, až
v posledním měsíci 3 vkladní knížky, které ministerstvo
financi stejně nepovolilo k dodatečnému přihlááení. Ježto
urgente nepomohly u M N V , žádali jsme o n á p r a v u O N V , a v š a k
ten zklamal Psali jsme pnk v té věci i Z N V . exposituře
v Mor. Ostravě, nv-tak dodnes postrádáme odpověď (ač dopis
byl odeslán 12. III. 19471. Nepomohla ani církevní intervence,
toa ani obls«.»HiI kriminálka z Ostravy, ač b y l a zde a třikrát
byln o to žádána.
Prosíme proto o nápravu, neboť neni možný dobrý spole<S
ký >.ivot ve ,)'átč, kde občan se nemůže dovolat p r á v a
a ; pravedlnestl. Jw>u to vSe fakta, každý zde o tom ví a čeká,
y.d . se to vyřeší. N e b y l o by na škodu informovat o tom t
parlamentní kruhy.
7.iIr a ví V á s P Vladislav Schneider, adniinistiátor
NECHANICE NA

POKRAČOVANÍ

Bezpečnostní referent O N V v Blatné, soudruh Mikulášek,
takto exponent K S Č zakázal výměrem ze dne 21. V I I I . 1947,
Č. j. R-14b-117, pořádáni okrskové dožínkové slavnosti Č S L ,
n a den 24. t. m. v Toehovicích a ve Hvožďanech. P ř e k v a p u j e ,
že po ponaučeni z Nechanic a Mělníka, je ještě vůbec něco
takového ve svobodné, demokratické republice možné. P r a v d ě podobně soudruzi ze sekretariátu K S Č si představuji takto
demokracii, nebo také lidovládu po komunisticku. Z n a m e n á
to nikoliv vládu lidu pro lid, ale v l á d a anebo také diktát několika exponentii KSČ,- proti všem ostatním. Organisace Č S L
se odvolala k zemskému národnímu v ý b o r u a bude-li potřeba,
přednesou celý případ bezpečnostní a právní komisi Ú N S
»POLOŽTE OTÁZKY

A

MY VÁM

ODPOYIKME.«

V 34. čisle
Obzorová , v rubrike >Z dopisu redakci«, pán
Ján M a r e k snaží sa podat' svoje poznatky a skúsenosti, ktoré
nadobudol na s v o j e j ceste po Slovensku. Musím mu vyslovit'
vďflku za jeho snaženie sa objektívne p o d á v a t veci tak, ako
v skutočnastl sú.
\"o svojom liste naznačuje niektoré z najdóiežitejšich probit nov, ale, čo mu musím vytknúť, širšie ich nerozvádza.
Chápem ho. Sú to problémy trochu háklivé a m y nemáme
" H y d e p a r k « . P á n M a r e k spomína rozhlasové relácie p. H r o n ka. Celkom spravedlivo s a ho také prejavy, ak to vóbec p r e j a v o m můžeme nazvat', dotýkajú. A l e verte, či nie, nás, SIovakov tieto snahy o akési uponíženie nevedia, a b y som tak
p o slovensky povedal ^rozhádzať . P á n Hronek je příliš malá
kapacita, a b y nás, Slovákov vedcl rozčúliť a vyprovokovat'
k polemiko. N a jeho relácia iba torko: mňa učil kedysi jeden
český profesor a používal výstižné pořekadlo:
K o m a není
vrJiftin dáno. v apatice nekoupí. P a n Hronek m a l b y
uve-

domil, že je na v e l m i zedpovednom uneste, že rozlil as p a n i
k tým inštitúciam, ktoré m a j ů najlepšie předpoklady k tomu,
a b y utužily styky medzi Cechml a námi. N á s sa" však borastivo dotýkajú p r e j a v y Iných, plne zodpovědných, ba n a j zodpovcdncjšich predstavitefov G S R
Ti, ktorl b y mail čo
najviac pratíovať na tom. a b y bol odstraněná nedůvera medzi
numí, použivajú často takých vyjádřeni, ktoré se nezdajů
sv- ičiť právo o ich polltickej vyspělosti. Nechcem menovat
možná.že časom i k tomu důjde.
Clicete niečo vedieť o politickom smýšlanl, názorech a živote Slovákov? P r í ď t e na Slovensko! Ale nie s k u f r a m l a
rancami. N i e pre -šmeBnu . nie s nenávisťou a s predsudkaml, ale so snaheu n a p r a v i t to, čo Vaši politici pokazili. A uvidíte. — Niečo V á m oheem poradit". A k prldeto k nám, snažte
se dozvediet odpovede od všetkých vrstiev slovenského národa. I n f o r m u j t e sa o našimi náhradě na Č S R 1918—1938, na
autonomiu Slovenska, o naSom vztahu 1c bratom v Ameriko,
Zvláátnou otázkou nech V á m je 14. marce 1939, politické podmienky vnúti Státně, zahraničně a hospodářské v r. 1939 až
1945, život a životné podmienky v Slovenskej republiko. N e zabudnite sa zpýtať na vztah Slovákov k Nemcom, na n á hrady na preclstaviíel'ov Slov. Státu. Osobltnou otázkou nech
je dr. Tiso, národný súd, a dr. Daxner. Hradte sa dozvediet
příčiny neúspěchu K S S a ostrého postoja drtívej vUčšiny Slov á k o v proti všetkěmu, čo ide z východu; a naopak: prečo sú
u nás tak vrclč sympatie k Z á p a d u ? ! P ý t a j t e sa, čo súdime
0 Zidoch, o zásobováclej otázko ČSR, o poměre Čechov a Slovákov. Nevyncchajte ani Marshallov plán. Medzl otázkami
nech je 1 náá náhrad na budúcnost, po případe na můžnost
konfliktu Z á p a d kontra Východu.
Odpoveďaml budete překvapení. Nlekde příjemné, niekedy
dostanete nečakanú, radovú sprchu. Niektoré otázky sú dost
háklivé, možno, že na ne nedostanete odpověď. D ú f a m však,
že j u vycítíte.
Ešte niečo k listu p. M a r e k a . Chcem b y t objektivny. Z a
Slov. štátu bolí u nás kontroloři prl mlátačkách. A ako vidíme kontrolovali tak, že sme sa, podl'a úsudku Iných, mnli
v Europe, čo sa obilnin týká, najlepSle.
A k vás to bude zaujímat, můžem V á m n a otázky, ktoré
som bol spemenul, odpovedat a Ich rozvlest. Zatial' do videnia.
Themira.
DA P A N ZÁPOTOCKÝ

K U L T U R A VE S V Ě T E I U N Á S
K chystané školské reformě
K a ž d á revoluční doba přináší s sebou
nutně nová hesla a snaží se je stůj co
s t ů j uplatnit. Přitom se v š a k často z a pomíná na jednu velnu významnou věc,
že totiž i v době předrevoluční bylo mnoho dobrého — v životě soukromém i veřejném — a že to, co bylo dobré, m á
se přejmout Jako kladná hodnota i pro
život p o r e w l u í a i . Xehledi-lí se k tomu,
co s j jako dobré opravdu osvědčilo, nebo, jestliže se i ilcbní zřízení dokonce
radikálně odstraňuji, nastane v pozdější
clobě nutné návrat k starým, a v š a k
dobře «o osvědčivším zřízením. T a k o v ý
návrat nebývá ovšem vždy p ř í j e m n ý a
dechátívá k němu po citelných ztrátách
duchovních i hmotných, ztrátách, j e t už
zpravidla ničím nelze vyvážit. ( Y dějinách S S S R bychom se snadno přesvěd-
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VYSVĚTLENI?

V á ž e n ý pane redaktore, obracím se na Vás, abyste mi vysvětlil následující věc:
P ř e d 50 lety jsem přišel na sever a pracoval Jsem Jako
horník 25 let.
Při první práci v dole měl jsem za naložení j e d n o h o
vozíku ve váze G q 30 haléřů, tedy za 1 q obnos 5 haléřů.
Ten, podle názoru pánů socialistů, zlodějský kapltallsta, prodával uhlí 1 q za SO haléřů, tedy na mně vydělal 75 haléřů,
neboli 15 dílů (snad nadhodnota děl. p r á c e ) .
Teď, když doly nejsou v rukou kapltal. zlodějů, dostane
horník za vozík ve váze 10 q obnos 10 Kčs, tedy z a 1 q
1 Kčs, ale na dole zaplatím z a 1 q uhlí obnos 40 K6s.
Podle té zlodějské m o r á l k y kapitalistů před 50 lety by
dnes stál 1 q uhlí 10 Kčs a proč stojí 40 K č s ? P r o č vydělá
ten národní podnik 1 a půl k r á t více, nežli ten kapltalísta?
V tomto případě dostane děLník c e l o u
hodnotu
své
práce ?
Kdybyste tomu náhodou nerozuměli, tak se zeptejte laskavě p. Zápotockého, ten to bude snad vědět.
Promiňte, že V á s obtěžují, ale ta věc mě velice zajímá.
- Z n a m e n á m se s úctou F . H., Horní Litvínov.

čili, co vše odstranila radikální porevoluční léta a k čemu z toho se vedení
S S S R dnes opět vrací. Platí to i o školství.) P o k r o k přece nezaleží v tom, že
dobré věci nahrazujeme horšími nebo
dokonce špatnými, nýbrž, že dobrá zřízení podržnjr-.-ne, přidávajíce k dobrému
zas jen dobré.
U n á s p o kv Cínové revcíuei
v r e
přišlo
s
heslem
radikální
školské
reformy.
Yšatimy
reformní snahy a zásady Ca naší ifeo'-ké
soustavy až do r. 1945 n e b y l y tér^í-ř
-čím proti r e í o n n é , r.avržeaé po revolucí.
N e b u d e m e z d í čtenáře m a v & v a t historií všech r:-icrmnich snah v minulosti.
K d o čni o věc hinite-í zájem, j a n č í se
o nich n a př, v knize £ . Č a p k a : Sio
hlasů o střední S e d e t P r a h a
1920},
v knize B . BydžovsfcSio: N a š e
středoškolská r e f a r m a í P r a h a 1937', nebo v

nejoovéjší publikaci E . Č a p k a : Stav n a šeho školství a r e f o r m a ( P r a h a 1047).
A přejdeme k v ě d samé.
Přišlo st- s heslem j e d n o t n é školy.
Kdežto až do r. 15)39 se usilovalo o zavedení společného základu středních škol
obecné vzdělávacích,
t. j. gymnasia,
reálného gymnasia, reformního reálného
g-jmna-sia a reálek, j d e n y n í o z r u šení celé nižší střední
školy,
a místo ni m á být zřízen ú t v a r t o t o ž n ý v c e l k u s d n e š n í m k š C a r>
k o n. Jde o zavedení škol prvního, tíruh é h o a třetího stopne. P r v n í
stupeň,
škola obecná, m á mít .v icýníkíj, Crvhý
stupeň,
škola občanská, i. r o j í k y a
z •'-jsava.-iní střední osmileté školy by
zbylo tor'--.- čtyř tříd ( n y n í j S í kvinty, až
oktáva).
N a naše střední školy obecně vzdélá" č tedy porevoluční doba dívá j a k o
n i útvar nsder^ikra-UrJcý, zpátečníoký,
kzpítaHstícký, aristokrat! cáiý, a t^dy aervyhovující, zastaralý a zbyteíný. -ía-
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{»rotí tomu se mluví o ideálu jednotné
školy, který se charakterizuje hesly: duchovní jednota .školy, jednotný výchovný
cíl, jednotná kulturní orientace, stejná
příležitost ke vzdělání, oslabení nebo
setření sociálních rozdílů, nejlepši cesta
k sjednocení národa, zvýšení úrovně
vzdělání a pod. To jsou hesla velmi líbivá a působivá na toiio, kdo nepromys111 celou věc h l o u b ě j i . Ale jejich provádění v praví už je jiné. A jejich líbiv: -st po bedlivém promyšleni se promění
ve velké nebezpečí a možno říci i pohromu pro naši kulturu i vědu.
Myšlením jednotné školské soustavy,
jak čteme v Memorandu Jednoty českých filologu, za něž se plné stavíme,
nelze s obecného hlediska odmítat, p'iněvudi v jejím s p r á v n é m pochopeni
a r o z v á ž n é m provádění lze spatřovat
záruku
rozvoje
demokratického
školství n kulturního pokroku širokých
vrstev národa. Avšak rozumíme jednotnou školskou soustavou t a k o v o u soustav u, k t e r á p o s k y t n e k a ž d é m u
d i t ě ti b e z o h l e d u n a j e h o s o0 i á lni p u vod s t e j n o u p ř í l e ž i tost k e v z dělání, o d p o v í d a j í c í m u j « ho i n d i v i d u á l n í m s c h o p n o s t e ni a z a b e z p e č u j í c í m j cho nejpříznívější
duchovní
v z r ů s ť. N e s m í tedy jednotná škola
v žádném směru znamenati
újmu
v
dosažené
vyspělé
úrovni
československého
školství a
nesmi nedbat m n o h o t v á r n o s t i vychovávaného žactva, neboť ta mnohotvárnost byla prokázána biologickou
skutečností a diferenciální psychologií.
A těmto podmínkám vyhovuje toliko jednotná škola d i f e r e n c o v a n á .
Ale dílo je vždy takové, jací l i d é je
provádějí a jakým duchem je naplňují.
A' reformní komisi panoval jistě duch
velmi revoluční, radikální, a bylo odstraněno vše, co by tomuto duchu odporovalo. Reformní komise zasedla na
svůj trůn (patrně též »na přání lidu«)
a v duchu svého představeného, jemuž
bylo svěřeno po revoluci vedení školských věcí našeho státu, vytvořila návrh
Základního školského zákona. K svému
zasedání nepřibrali reformátoři nikoho,
kdo by chtěl zvážit i k l a d .v m i n u1 o s t i, zhodnotit tradici našeho školství a harmonicky je zladit s ideály doby
porevoluění. Kadikáinost a spěch, který
nedovoluje spravedlivě, moudře a prozíravě hodnotit, byly znamením reformní
anonymní komise. A tak se stalo, že
v původním návrhu (nehledě k náplni
větrné) bylo mnoho chyb s hlediska zákonné dikce, stylistiky a chyby po právní stránce. Jak na ně upozornil J.
něk v »Naši doběs. Všechny tyto nejasnosti, nepřesnosti, a ovšem i nadměrný radikalismus, byly příčinou, že návrh
bvl několikráte měněn. I kdvž denní
tisk bohatě oplýval články v duchu re-

Kniha

týdne

formátorů, v nichž se nekriticky mluvilo jen a jen o výhodách jednotné školy, i když na.še vedoucí strana pořádala
četné schůze a přednášky s heslem
»státní jednotné nediferencované školy«,
přece jen se začaly už brzy po revoluci
tu a tam objevovat varovné hlasy Udí.
kteří viděli \ nedomyšlenosti jednotné
nediferencované školy veliké zlo, ba pohromu, a to hlasy lidi nikoli nevýznamných. A tak, když v ministerstvu školství nastoupil dr. Jar. Stránský, změnilo se aspoň to, že podle zásad demokratického státu (tedy přes hlavy všech
diktátarků, zastoupených v reformní
komisi) se již nehrozilo uzákoněni jednotné školy povoláním »továren do
ulici, nýbrž ministr školství vyzval všechny naše kulturní a vědecké instituce,
všechny školy, jednotlivce i celou kulturní veřejnost, aby každý, kdo má k návrhu Základního školského zákona co říci, vskutku tak učinil a svůj návrh písemně zaslal do '¿0. března 1917 ministerstvu školství. (Chválíme tento demokratický způsob, který se liší diametrálně od diktátorských metliod členů komise éry min. Nejedlého.) Bylo slíbeno,
že k vážným a věcným upozorněním
se bude přihlížet.
A tak po všech protestech — hlavně
vysokých škol — proti původnímu znění
návrhu bylo vypracováno konečné znění, které má být podkladem pro jednání
o Základním školském zákoně v ť l N S
— a t o t o znění bude předmětem našich příštích úvah.
Rudolf Mertlík.

Poesie, hodnota a vulgárnost
Vyhlašovala se u nás brzy po osvobození ze známých míst avantgardnických hojnými i květnatými slovními
tirádami významnost i potřebnost tak
zvané kultury a literatury socialistické,
po případě »literatury pro lid a konkrétně také žádoucnost
socialistické
poesie, jež by se duchovně zapojila do
služeb lidového kolektivu, jak se dodnes
z pravověrných marxistických míst s oblibou učeně říká lidu — povšimněme si
proto tak trochu, j a k á je praxe těchto
hlučných kulturních požadavků a slibů,
jež svou řečnou mnohomluvnosti leckdy
v ničem nezadaly politické demagogii
marxistů Že bilance úrovně a hodnoty
literární tvorby současných let je velmi
problematická, ne-li ubohá, je velmi
m á m o a jsou známy i příčiny tohoto
kulturního faktu. Jak si však různí
dialekticko-materialističtí
literáti, zejména lyrikové, představuji poesii o lidu a pro lid. je v současné kulturní
tvorbě kapitolou nejen zarážející, ale
desková ubohou a trapnou, podle toho,
co kolikrát aplikují a oslavují ve své
t v o r b ě ; jako lidovost (píičte-li se k tomu ještě ostatní postoj a vystupňování
těchto socialistických' kulturních pracovníků, hodnosti, bankety, výhody atd. i

Dr Ivan D ě r e r : Slovensky v ý v o j a luďácká zrada. Vydalo
nakladatelství Kvasnička a Hampl v Praze, 370 stran, 140 Kčs.
Dérerova kniha O politických celinách Slovenska v IECderai době má několik aespcmýcíi přednosti i v očích čtenáře,
k t e r ý — jako j á — nesouhlasí ani s celkovou Dérerovoa koncepcí československé palidky. pokud jde o Slovensko. ani s většinou jeho konkrétních výkladů. Je především psána nvužesn,
k t e r ý sáni stál dloiihá léta v popředí čsskcs!oTe=ského politického života a k t e r ý j a k o Slovák — : když Ceehceiovák —
slovenské prostředí a p o m ě r y důvěrně znal a může o nich
řicl leccos zajímavého. Za drahé je to muž ze staré politické
školy, která ještě o y i \ z v y k l á na určitá gentlercanstvi i v poliÉiee, na určit-:« f a i r play. k t e r é b y bylo hanba přskrtasjvsfc
f a k t a , i k d y ž tato f a k t a jdou k prospěchu politického protivníka. Padne v jeho knize leckteré dobré slovo o Elinkc-ň,
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Jinými slovy také, že j i m rozhodně nejde o to, aby lid vedU výš — a žo jejich
» t v o r b a « j e prospěchářskou móduj. lcoketerií, vypočtenou politikou ěi literu rnickou demagogii, hovici nízkým pudům
davu a nikoli poctivě sloužící opravdovému lidu a jeho duchovnímu povzneseni.
N e b o ť co jiného jsou růzué tak zvané
verše a básně, jež leckdy přímo mokvaj i a bobtnají slizkou a nízkou vulgát*
nos ti
a nechutností, jež
připomíná
mnohem spiše stoku, než jakoukoli poosii, než umění, Oo jiného jsou »verše«,
kde se opěvuje (či -odhaluje , jak tonm
říká materialistická psoudokrltlkn) .špína a sprostota pavlači, kde jsou pracně
vynalézány podivuhodné
básnické obrazy, jako >zúehíulek slz;, jak bylo nedávno názorně poukázáno, kde prostě
jako lidovost pro lid a pro ; novou, lepši
socialistickou společnost
( j a k dojemně
říkají propagátoři nové
socialistické
kultury) se popisuje a oslavuje mravní
bída, sociální nízkost, periferní «prostota a podobně. Jaký význam má pro
tvořeni
nového, lepšího člověka
rozkoSnické, zálibné zatahováni mravního
cynismu a sociálního bahna do poesie,
do literatury? N a to ovfiam zůstávají
siláčtí -objevitelé a obnažoval elé vflellO
toho nevkusu a hnusu ovšem jasnou odpověď dlužni — kritičtí oslavovatelé touni ovšem říkají syrovost, mlznatost
atd. A tak zůstává hlavně fakt, žo někteří mladí (dialekt lcko-nuitoriallHtičtl)
autoři se zálibně a silácký kloužou, patlají a kochají v kalu a hnusu lllerárnlckýcli nechutností a trivialit, domnívajíce se, že takto budou originální, časoví a socialističtí a zkoušejíce nastolit
v poesii v nejednom ohledu obdobnou
cynickou manýru, jakou vynalezl známý
oslavovatel hnusu, Spiny, zrůdnotill a ničemností Céllne. Ovšem, materiallstlokému pojetí života, hodnoty a kultury
podobná literatura může hovět a odpovídat. Je to však také pf-lznafoié zrcadlo. jakým kulturním záfikodnlct vím
se může stát takto nazíraná a pojímaná
literatura
totiž literatura bez pevného a kategorického mravního řádu, bez
základního, ústředního a vůdčího mravního principu.
Je to v dnešní době neuvěřitelného
obecného mravního úpadku a leckdy téměř mravní anarchie věru prafipatná
služba lidu a jeho duchovním potřebám,
tahle
.ioeíalistická'- poesie, literatura.
Jak daleko i'- tato pochybná kultuvni
produkce
od skutečného, neměnného
smyslu poslání spisovatelova, básníkova, tvůrcova: být vychovatelem lidu,
společnosti. Bylo by opravdu už konečně na místě, aby podobná poesie či literatura byla s důrazem odkázána vňemi. kdož jsou k tomu povolání, tam,
kam jedině patří každý kulturní odpadek: totiž na smetiště!
Dr V. 3.

Tisoví nebo Sidorovi, o Hodžovi nebo o Beranovi, í když sa
samozřejmě nikterak netaji tím, že politické koncepce těchto
mužů odmítá. Z politické informovaností — jak slovenské,
tak československé — autorovy a z jeho nepochybné poctivosti a dobré vůle vyrostla tak kniha, která -nashromáždila
spoustu objektivního
materiálu, značné množství faktů —
a* -=TX>r už muže býíl veden p r á v ě jen o v ý k l a d těchto
faktů, což je předpoklad, který by měla spížovat každá dobrá
kniha — í poHíická. P r o českého čtenáře, obvykle informovaného o slovenské problematice asi jako o politických poměrech v Uh-erii nebe v Paraguay, může tedy být Dérerova
kniha při nejmsnším instruktivním úvodem do politických
dějin rnoaerního Slovenska, sympatickým dokládán, že slovenský národní život aepo&iná, j a k se mnozí Ceáí poněkud
n e i n f o m w s á n é áoamfvajC v roce" 1918, a konečně také podnětným podkladem k úvahám o tom, ž e slovenský politický
život v dvacetiletí svobodného státu f& ostatně i v době samostatného slovenského státu, k t e r ý m ž t o obdobím se váak Dé-
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J a z y k o v é a k a n c e l á ř s k é -kursy
Klubu moderních filologu
Zápis

denně

od /;

do 18

hodin

v P r a z e II, Karlovo námžsti 5 . 6 . Telefon 291-08. - P r o s p e k t y z d a r m a .
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VEŠKERÉ KANCEL STROJE A POTŘEBY"

OPRAVY A ClSTÉNÍ STROJŮ
VAH OOOA a provede - *

""

Filmová umělkyně STELLA M Á J O V Á

-

llflllol kvality

používá a doporučuje kosmetické výrobky
I

L

V Á Ž E PFČETÍ A BAI.I
OBAL VELKÝ I BALÍČEK MALT

|.B T(|NORA.PRAHftXII-SlMSKAJ! III l'n .'»

"

f

¿ l A T é « ' ^

Tajemslví
I
její krásné pleti je pravidelná péče o níl

í i ^ u Í i u T n i / A u f

C"
MONTOVANÍ STAVBY
znamenají pro stavebníka
tyto prokazatelné úspory:
na materiálu 20%
na pracovních silách 50%
na časovém rozpětí 60%
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• TĚL. 2 2 3 - 7 4 ,

224-46-

insertni obj^iBarty vyřizuje iiseriní oddělení Praha II. VáclaTsté náměstí éxglo 19. Telefon éúslo 431-41, 3S9-G3.

1. Nírodni galerie ve Wojhingtoné patli k nojsiavnňjSírn galeriím tvólo
Byla otevlena teprve v roce 1941 2. Studentky mallfstvi to učí no plýtnecn slavným miitrúm. Na ©břízku »tavný Titianův obraz „Alegorie".
3. Vzduch v galerii je pomoci mohutných strojů udržován po celý rok
o naprojlo ilejné lepioté a vlhkojti.
Slropy galerie jtou zhotoveny to
zvléitnlhc tkla. které maxímílné rozptyluje ivétto. Sklo pfl rozbiti to
rozpadne v prach, nikoliv na itfepy, kleré by mohly poíkodit vzícné
obrazy 5. a <• ZSbéry z vnitfku galerie

