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1- V Dagestanu byla postavena nová fakulta lékařství. 2. Nový sovétský velvyslanec v USA
A. Panuškin vyslovil nadéji v rozšířeni obchodních styků mezi USA a S§SR. 5. V Moskvé
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4. V Čajkovského koncertní siní v Moskvé byl uspořádán první koncert bulharské symfo
nické hudby pod taktovkou prof

Vladigerova

5. Nejlepši zemědělec z kolchozu v Tadži
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CO SE DĚJE VE SVĚTĚ
Hnědá barva demokracii nesluší
Už před čtrnácti dny na těchto ml.
stech naznačovaly Obzory, že se komu
nistická strana, která už ví, že nedo
sáhne 51 procent o volbách, pokus; vnést
zmatek do ustálených představ voličů a
vytvořit ad hoc nějaké nové konfesijní,
nadstranické nebo stavovské formace,
na jejichž kandidátkách by na první po
hled nebylo vidět hbitou ruku pana ge
nerálního tajemníka KSČ K. Slánského.
KSČ si tu bere zřejmě vzor od komuni
stické stranj· Francie. Při několikerých
volbách ve Francii komunistická strana
vystupovala vedle své oficiálni kandidát
ky také pod nejrůznějšími firmami. Jed
nou jako Svaz odboje, po druhé jako
Svaz na ochranu demokracie a svobody
- a nakonec se všichni zvolení zástupci
těchto »samostatných« kandidátek při
hlásili do komunistického klubu nebo
s ním aspoň automaticky hlasovali.
O néčem podobném uvažuje gen. taj.
KSČ R. Slánský. Pokud jde o Slovensko,
podobně jako při t. zv. slovenské krisi
tak í nyní pro volby, jde komunistům
o to, aby demokratická strana sloven
ská ztratila _ so oder so - dnešní svoje
klíčové postavení. Nezapomínejme totiž,
že ústava se může stát ústavou jen teh
dy, vysloví-li se pro ni nadpoloviční vět
šina slovenských poslanců. A nadpolo
viční většinu slovenských poslanců drží
v pevné otěži dr. Lettricli. Protože se
však síla demokratické strany opírala
především o hlasy katolického voličstva,
£5 tu nasnadě výpočet, že tento katocký podklad demokratické síly má být
rOzleptán a roztříštěn. Nedivili bychom
se, kdyby se s pomocí komunistické stra
nj' stal vyloučený člen demokratické
strany, primátor Kyselý, takovým cen
trem pro soustředění katolíků pro potřebj’ KSS. Kdj-ž bj' měla, nová katolická
formace ůsi>ěch, byly by tu další dvě
možnosti: buď b.v se stal z takto vytvo
řené páté strany (katolické) slovenské
povolný nástroj komunistů. Nebo kdyby
síla voličstva převládala nad dohodami
Husák-Kyselý, pak je tu vždy možnost
konfesijní stranu označit! za pokračová
ní stranj' Tisový a po příslušné novinář
ské přípravě rozpustit.
Pokud jde o české zemé, zde, jak se
zdá, oko generálního tajemníka Slán
ského spočinulo zálibně nikoli na mož
nosti konfesijní, ale stavovské strany.
Proto se tu mluví o vytvoření nuilorolnlcké strany, do jejíhož čela by dosa
dil gen. tajemník Slánský některé zkomunisované agrárníky. Jako ostatně
vždj' bj'lo správně předvídáno, komuni
stický odpor proti zemědělské straně byl
jen dočasný. Trval jen potud, pokud sl
byli jisti, že na českém venkově neko
munistické stran.v nemohou dosáhnout
valného úspěchu. Nyní je snad i sekčnímu šéfovi, inž. Koťátkovi zřejmo, že komunisté prohráli boj o českou vesnici,
a to i po revisi pozemkové reformy,
z níž ochotně přijmou příděly rolníci
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všech politických stran, aniž by profo
měnili svoje politické přesvědčení. Ve
snaze o 51 procent a z obavy o komu
nistické posice na českém venkově do
stává se komunistická strana do grotesk
ní situace. Strana, jejímž cílem je. re
žim jedné strany, ústy ministra Vác
lava Kopeckého doporučuje Národní
frontě svobodu v zakládán; nových po
litických stran. Tento komunistický ma
névr, jehož cílem je rozmnožením poč
tu politických stran dojít k totalitnímu
režimu jedné strany, nezmate ovšem čes
kého a slovenského voliče Je příliš prů
hledný.
Nastávající volbj nemají být jen ušlechtilým zápolením mezi programy
jednotlivých stran Národní fronty, ,ale
také posudkem dosud vykonané práce a
míry podílu na dnešním blahobytu nebo
mizérii. Této odpovědnosti se nesmí ni
kdo vyhýbat, tím méně strana největší,
prostřednictvím nějakých umělých kon
strukcí nadstraníckych, konfesijních ne
bo stavovských.
Čeští zemědělci, kteří se po zmatku
květnových dní umoudřili, dobře prohléd
nou. že tato nová kombinace rudé a
zelené by jejich zájmu neposloužila. Vě
dí ostatně z malířství, že rudé se ze
lenou dává nakonec barvu hnědou. A
hnědá - jak z uplynulých šesti let tota
lity je známo - demokracii nesluší.

Min. dr. Ripka o čs.-sovétské
obchodní smlouvě
V zahraničním výboru ÚNS podal mi
nistr zahraničního obchodu zajímavý
výklad o moskevských jednáních, která
skončila podepsáním rozsáhlé obchodní
úmluvy dne 11. prosince m. r. Výměna
zboží podle této dohody bude u nás před
stavovat 16% celého našeho zahranič
ního obchodu.
Z ministrových výkladů vyplývá, že
je třeba, aby si naše politická a ho
spodářská místa uvědomila suchá fak
ta. Ideologie a jiné podobné rekvisity
nepatří do hospodářství a obchodu. Na
še dohoda se SSSR zaujímá 16%, zatím
co 84% celkového našeho zahraničního
obchodu jsme odkázáni na ostatní svět.
Odtud dovážíme i nutné suroviny, které
potřebujeme pro své výrobky, které
jsme zavázáni podle úmluvy vjrvážet do
SSSR. Znovu se zde co nejvýraznéji
ukazuje, že nemůžeme svým postavením
dělat jednostrannou hospodářskou poli
tiku, která by snad byla ovlivňována
nějakými úzkými stranickými hledisky.
Mělo by být známo, že Rusové jsou po
této stránce realisty a dobrými obchod
níky. Jsme oprávněni i povinni jednat
stejně talc. Hospodářství má svou přís
nou zákonitost a nedoporučuje se ji po
rušovat stranickou politikou, na kterou
by doplatil nakonec náš hospodářský
rozvoj a tím i naše vztahy na obchod
ním poli se SSSR

Poznámky k minulým dnům
Sociálně demokratický list .^Směr·
zabýval se našimi poznámkami k udá·'
lostem dne a vyvodil závěr, že „u nás
patrně oposiční strany skutečně potře'
bujeme“- — To by nebylo nic divného·
Základním právem demokratických ná
rodů je tvořiti protivládni strany,
i když mimořádné doby mohou vyžado
vat — jako právě nyní ■— aby se vše
chny strany spojily v celonárodní útvar.
Ale „Směr“ podává vysvětlení, proč asi
i v dobách miru sotva dojde k tomu,
aby vládní činnost byla u nás kontrolo
vána oposicí. Jeho vysvětlení je přímo
grandiosní. Poslyšte:
„Nelze se ovšem domnívat, že mezi
redaktory Obzorů nebo Vývoje jsou ta
koví hrdinové, kteří by se vyjadřovali
jasně a otevřeně- To by pro ně mohlo
znamenat nepříjemnosti. ■
Bereme na vědomí zjištěni, že jasné a
otevřené vyjadřování u nás může podle
názoru „Směru“ znamenat takové ne
příjemnosti, že je k němu třeba skoro
hrdinství. Ujišťujeme „Směr“. že tento
jeho citát bude ještě častěji otištěn, až
se bude debatovat o půvabech naší svo
body. — Ale k jeho dalším poznámkám
několik dodatků! Když jsme mluvili
o Švejkovi a Sarajevu, neposuzovali
jsme jugoslávské republikány, kteří
jsou stateční, nýbrž české oportunisty,
kteří stateční nejsou. Naše představa
spojenecké věrnosti totiž není taková:
nazvat podle spojeneckého šéfa hlavni
ulici a náměstí, dokud vládne, a škrt
nout mu to, když vládnout přestane— A tož k té spojenecké věrnosti: sta
rým totalitním argumentem proti de
mokracii jsou finanční skandály- Sta
rým demokratickým argumentem proti
tomuje fakt, že demokracie skandály
odhaluje, kdežto totalita je tlumí. To
jsme uvedli ohledně skandálů v Americe,
a měli jsme za to, že i „Směru“ bude
běžný tento demokratický argument.
Ale „Směr“ v důvodu proti totalitě vidí
útok na — Sovětský svaz. My bychom
neradi denuncovali, ale přece jen zto
tožnit totální diktaturu se Sovětským
svazem-··?! A na konec: Učinili jsme,
to přiznáváme, narážku na to, že pod
heslem „lidové demokracie“ možno
i svobodné volby a parlamentní demo
kracii znemožňovat. „Směr“ naši oba
vu nesdílí. Upozorňujeme ho na nedáv
nou poznámku „Práva lidu“ o sociali
stických poslancích, kterým v jedné
lidové demokracii hrozili „lekcí, na niž
nezapomenou do smrti“. Ať si tedy tyto
dva sociálně demokratické časopisy
projednají tuto otázku, nebo se dohod
nou, jak to vlastně je- Jedině nás mrzl,
že prý naše poznámky jsou rádobyvtipné. Nu, vynasnažíme se. aby příště byly
opravdu vtipné. Každý dělá, co může.
A příležitost k úsměvu neschází: o to
už se starají povolaní činitelé.
*
Za války hlídali Masarykův hrob
v Lánech nacisté, aby nikdo na něj ne
mohl položit ani kytičku. Jak známo,
příliš jim to nepomohlo- Dnes pro změ
nu hlídají zase v Hostivaři hrob
Švehlův. Účel hlídáni týž. Výsledek
také týž★

Moskevská „Pravda“ postavila se
proti plánu podunajské federace, o kte
ré mluvil bulharský ministerský před
seda Dimitrov. Protože tím snad padá
i to, co pan Dimitrov řekl o účasti Čes
koslovenska na této federaci, připomí
náme jen jaksi ze zásadních důvodů a
pro případ, že by tento plán znovu při
šel na pořad politických úvah, že
Riegrovy fundamentální články jsou
jen minimem našich národně-pólitic-
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kých požadavků a že v případě usku
tečňování federace museli bychom trvat
aspoň, na právech, která měli po vyrov
nání r. 1867 v Rakousko-Uhersku Uhry*

„Viditelným příznakem bídy finanční
byl známý zjev, pravidelný v obdob
ných případech: peníze zhoršené vytla
čovaly peníze lepši. Nemluvě ani o zla
tu, jehož obíhalo vůbec málo, záhy
ztratily se nadobro i mince stříbrné —
kolem roku 1800 nebyl v oběhu jediný
stříbrný zlatník. Začaly pak dokonce
mizeti i málo cenné mince měděné,
které si lidé schovávali do pytlů, majíce
za to, že přece jen představuji jakousi
hodnotu; tak poklesla důvěra k papí
rovým penězům· Vznikl nedostatek
drobných, takže i papírové 24 a ^krej
cary musely se tisknout. Tresty, jimiž
vyhrožováno těm. kdo by se zdráhali
bráti papírové peníze jako rovnocenné
s kovovými, zůstávaly bez účinku- Co
také mohlo to vše pomoci, když za hra
nicemi kurs papírů rakouských stále
klesal — roku 1808 objevilo se disažio
200 procent, t. j. hodnota bankocetli
klesla na třetinu. A tak šlo to rychle
dále. Počátkem roku 1810 činilo disažio
400%. papírové peníze měly tedy hod
notu jen 20%. — Čtenář který čte tento
výňatek z pojednáni docenta právnické
fakulty Karlovy university dr- R. Maršana „Státní bankrot rakouský“, řekne
si možná již po kolikáté, že jednak na
světě opravdu není nic nového, jednak,
že by si komunisté ušetřili mnoho pla
ného křiku a rozčilování, kdyby tak
uhlířsky nevěřili, že čtení „Rudého prá
va“ dá jim více vzděláni než studium
universitní.
*

..Pravda je nejcennějši věc, kterou
máme; neplýtvejte ji tedy!“ volá z vý
kladní skříně Americké informační
služby v Praze na Národní třídě. — Je
to, myslím, citát M. Twaina, jediný
americký výrok, který komunisté již
dávno stoprocentně praktikují.
★

„Vůdce řecké partyzánské vlády, ge
nerál Markos, nabídl řecké vládě, že
propusti liberálního poslance Lucase
Kutsopetalose výměnou za svobodu
čtyř vedoucích komunistů, kteří jsou
internováni řeckou vládou. Žádá, aby
těmto čtyřem osobám byly vydány plat
né cestovní pasy, které by jim umož
nily dosáhnout Československo, Ma
ďarsko anebo Francii“ napsalo ;,Nár.
osvobození“ 27- ledna 1948. — To je
jistě velmi lichotivé, nechápeme však,
co p. Markose opravňuje k předpokladu,
že političtí uprchlíci řečtí budou v Čes
koslovensku bezpečnější, než byli třeba
političtí uprchlici polští.
ir

Chilská vláda zadržela 25 členů úřed
nictva sovětského velvyslanectví, dokud
vláda SSSR nedovolí odjezd ženě syna
chilského vyslance v Moskvě, která se
narodila v Sovětském svazu. Sovětská
vláda totiž nedovoluje svým bývalým
příslušnicím, jež se staly ženami cizích
státních,příslušníků, aby opustily SSSRChilská vláda navrhla, aby tato věc
byla předložena buď rozhodčímu soudu
nebo stálému dvoru pro mezinárodni
spravedlnost v Haagu*

Podle prohlášení komunistického ma
ďarského ministra Mihályfiho na kul
turním večeru Maďarsko polské spo
lečnosti a Kulturního sdružení pracují
cího lidu náleží prý rozhodnutí o od
sunu Maďarů ze Slovenska ..historické
minulosti“.
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Ústava a volby
Když ai předloni dne 26. května zvolil
svrchovaný lid naši země Ústavodárné
Národní shromáždění, pověřil svoje zvo
lené zástupce hlavním úkolem: dát ná
rodu novou ústavu. Mimo to mělo Ústa
vodárné Národní shromáždění, pokud by
byl čas, pracovat i na jiných zákonech,
které by ovšem novou ústavu nijak ne.
prejudikovaly. Místo toho však Ústavo
dárné Národní shromáždění bylo často
pod šibeničními lhůtami, určovanými
úřadem předsedy vlády Gottwalda, nu
ceno k horečné práci na všem jiném jenom ne na ústavě. Objevuje li se ny
ní na straně komunistů tendence zlehčo
vat, pomlouvat nebo dokonce obviňovat
předsedu ústavního výboru posl. Johna
z toho, že ústava není hotova, pak je nut
no označit to za krajní nespravedlnost,
právě se strany těch, kteří se všemožně
snažili o to, aby Národní shromáždění
opomíjelo svůj úkol hlavní a vyčerpá
valo se řešením sporných zákonů, kte
ré zbytečně rozviřovaly Hladinu Národ
ní fronty a vlastní ústavu předbíhaly.
Má-li být ústava zavčas hotova _ a to
je stále možné - musí být věnováno ve
škeré úsilí a pozornost jen této práci a
neměla by proto ani vláda ani parla
ment v těchto týdnech dělat nic jiného
než věnovat se základnímu zákonu re
publiky: ústavě. Všechny jiné osnovy,
zejména kdyby jejich projednáváni mělo
vyvolat spory a nesoulad mezi stranami
Národní fronty, mohou počkat na dobu,
kdy by už organicky vyrůstaly ze zá
kladního ústavního zákona.
Tak zejména nové hospodářské osno
vy by neměly prejudikovat ústavní rá
mec, který je právě v kapitole hospo
dářských svobod nejspomějfii. Sociali
stům půjde patrně o to, aby ústavně by
lo zakotveno nejenom dosavadní zná
rodnění, ale také i možnost znárodnění
dalšího, které mají mnozí socialističtí
ideologové v programu (znárodnění do
movního majetku po vzoru bulharském,
znárodnění všeho velkoobchodu i sou
kromých podniků živnostenských a na
konec i zemědělských). Kolektivisace
všeho je nezapominejpre _ konečným
cílem socialismu. Naproti tomu*ti pokro
koví demokraté, kdož v kolektivisaci beze
zbytku vidí nejenom nebezpečí kolekti
visace svobody jednotlivcovy, ale také
hospodářsky nebezpečné vymýcen; sou
kromé podnětnosti, kladou požadavek,
aby se ústavní ochrany dostalo i těm,
kdož poctivě podnikají a vytvářejí svou
pílí a prací nové hodnoty pro národ.
Zkrátka, aby ústavně byla zakotvena
dnešní smíšená povaha hospodářství na
ší demokracie.
Při trošce dobré vůle strany Národní
fronty mohou jak v otázce hospodář
ských svobod ústavních, tak i v otázce
vzájemného poměru slovenské země ke
dvěma zemským celkům českým dojít
dohody a ústavu, jejímž vypracováním
bylo ÚNS především národem pověřeno,
vypracovat a odhlasovat. Dne 18. dubna
by se pak mohly konat volby, v nichž
by bylo zvoleno už řádné Národní shro
máždění na řádnou dobu.

KLA: 12 mandátů
Všechny časové rekordy, postavené
až dosud na studentských valných hro
madách, překonali pražští vysokoško
láci minulý týden délkou řádného val
ného shromáždění Svazu /vysokoškolské
ho studentstva v Masarykově koleji
v Praze-Dejvicích. Plných třicet devět
hodin, od pátečního rána, až do pozd
ních hodin v sobotu, trvalo úmorné jed
nání 297 studentských delegátů, zastu
pujících na třicet tisíc pražských vyso

koškoláků a zvolilo nový výbor na správ
ní rok. Celé jednání, značně bouřlivé od
začátku do konce, bylo vyhroceno té
měř výhradně na stranicko-politické
základně. Jednotlivé fakultní spolky vy
sílaly své zástupce podle zásady poměr
ného politického zastoupení, takže tím
všechno, co bylo projednáváno — od
volby skrntátorů až po volby — se dělo
pod zorným úhlem stranické přísluš
nosti. Téměř ve všech otázkách se pak
vyhranila dvě protichůdná stanoviska.
Lidovci a národní socialisté, kteří cel
kem tvořili necelé dvě třetiny plena, se
v podstatě shodovali v řešení všech zá
sadních otázek. Proti nim stáli skoro
pravidelně se svým stanoviskem komu
nisté, mající tu necelou třetinu přítom
ných. Malý zbytek tvořili příslušníci
sociální demokracie, kteří se střídavě
přikláněli k oběma stranám, snažíce se
většinou nějak dosáhnout kompromisu.
Tato, jinak celkem záslužná činnost,
byla pokažena jen přílišnými strašpytel,
stvnn před komunisty, jimž se často,
když mluvili, či hlasovali proti nim, so
ciálně demokratičtí vedoucí až poníženě
omlouvali.
Plenu valné hromady připadlo vyřešit
několik zásadních otázek. Hlasy demo
kratických studentů a hlasy některých
sociálních demokratů byly konečně
změněny stanovy v tom smyslu, že SVS
přestává být kolektivním členem Svazu
české mládeže. Tím je splněno opět jed
no přání velké většiny studentstva, kte
rá neměla zájem na spolupráci s organlsací, dnes už výhradně jednostrannou.
Návrh na řešení otázky zahraničních
studentů, který předložil spolek právní
ků »Všehrd« a který navrhoval vytvo
ření zvláštního sboru cizinců, kteří by
pak ve výboru SVS byli zvoleným dele
gátem zastoupeni, byl marxistickými
hlasy zamítnut, takže zůstává při sta
rém systému, podle něhož nemají cizí
studenti vůbec žádné zastoupení ve vý
boru. Komunisté tu svým zamítavým
postojem ukázali, že jim jde při řešení
otázek zahraničních studentů, opravdu
jen o komunistické hlasy cizích studen
tů, a nikoliv o faktické a uskutečnitelné
řešení celé otázky.
Celé jednání bylo značně ovlivněno
dvojím vystoupením komunistických stu
dentů, jednak proti předsedovi SVS E·
Ransdorfovl, kterého obvinili z členství
v Moravcovu Kuratoriu, jednak odmít
nutím, uznat všechny řádné delegace,
za něž spolky zaplatily příspěvky. První
otázka byla vyřešena celkem hladce,
když E. Randsdorf obvinění jako ne
pravdivé odmítl a plenům valné hroma
dy mu vyslovilo důvěru k dalšímu říze
ní schůze. Druhý spor, -který komunisté
učinili podmínkou své další účasti na
schůzi, vyřešila kompromisně student
ská Národní fronta, která jednala téměř
osm hodin ve vynucené přestávce.
Výsledek voleb nového výboru je ne
sporným úspěchem lidových akademiků.
Mluví tu jasně čísla: Naproti tomu, cd
národní socialisté si zachovali svých
loňských 14 mandátů, ztratili komuni
sté proti minulému roku 3 mandáty
(loni 13, letos 10) a sociální demokraté
jeden mandát (letos 4, loni 5). Všechny
tyto ztracené mandáty získali lidoví
akademici, kteří zaznamenali tedy proti
loňsku zisk 4 mandáty a jsou dnes dru
hou nejsilnější složkou pražského Sva
zu s 12 mandáty, těsně za národními
socialisty. Tento výsledek je novým dů
kazem, jakého smýšlení je české stu
dentstvo a komu dává svou důvěru.
okt.
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Mobilisace práce nebo
nezaměstnaných ?
V rámci mnoha nepromyšlených »
nedomyšlených opatření byl také vypra
cován návrh na zavedení pracovní po
vinnosti. Zajímavým protějškem k to
muto návrhu, který má co nejvíce roz
množit řady pracujících ve státě, je za
stavování podniků a propouštění osazen
stva, které se nám hlásí z některých
okresů, jako na př. z Jablonného, a
z omezováni práce v mnoha dalších okresech. Ve zmíněném okresu jsou to
průmyslové podniky, které proponštějí
zaměstnance, protože mají nedostatek
surovin nebo následkem likvidace podle
plánu. Jinde jsou to zase živnosti, které
nedostaly přiděleny tu plech, tu zase ků
že nebo látky a musily proto silně ome
zit práci. Proto se zase vyskytují neza
městnaní, jichž je jen v jednom okrese
již 75, pro které nelze zatím práci opa
třit 1 když máme tah bohatě vybavené
a dotované úřady pro ochranu práce...
Jen ve statistikách se nic nedočteme o
nezaměstnanosti, protože dochází tak
podle našich předpovědí ke zjevu, jehož
existence byla v lidově demokratickém
řádu prohlašována za absurdní. Nemá
me z toho žádnou radost, 1 když nám
vývoj dal doslova za pravdu. Každý
zjevný a skrytě nezaměstnaný je totiž
velkou újmou hosf>odářství státu a jed
líkem, jenž se s námi dělí o krajíc a
talíř, aniž by hnul prstem. Přitom těch
pár set či tisíc zjevných nezaměstna
ných není ničím proti statisícům skry
tě nezaměstnaným ve veřejných služ
bách a v národních podnicích! Je-li ve
veřejné správě o 200.000 zaměstnanců
víc, než je třeba a v národním podniku
s »000 zaměstnanci 3000 zbytečných,
tak se můžeme domýšlet, že dnes obo
jích nemáme o nic méně než v obdobné
situaci bývalá republika. Ovšem, jeden
rozdíl tu přece je: dříve každý neza
městnaný dostal něco v podobě podpo
ry, kdežto dnes zjevně nezaměstnaní nic
a skrytě nezaměstnaní zase plný plat.
Je to asi podle zásady: jednomu nic (a
to právě nejpotřebnějšímu!) a druhému
vše, i když je lépe situován! Za těchto
okolnosti se stává osnova zákona o pra
covní povinnosti přetkonanou vývojem
a volá po přepracování a přizpůsobení
a s ní i zjednodušení veřejné administra
tivy a zliospodámění národních podni
ků. Dosavadní stav nemůže věsti leč jen
k živoření většiny, i když nepatrná
menšina bude se topil v nadbytku.

Nenapravitelní
Máme pochopení pro každou legraci,
jestliže sl ji původce také platí ze své
ho. Leží před námi oběžník ZNV, který
předkládá návrh na zřízení zemského
ústavu pro plánování. ZNV v Praze je
asi malý, pružný úřad, který má k dis
posici nepatrný počet úředníků, zemská
samospráva má asi už třetí rok aktiva
svého nanejvýš úsporného hospodaření,
je všeobecný nadbytek pracovních sil,
že si ZNV v Praze může dovolit zřídit
jednou zas nový úřad, jehož provozní
výdaje jsou rozpočteny na pakatel 9 mi
lionů Kčs. Co je to proti miliardovým
výšinám, jichž se dnes běžně dotýká
naše hospodářství · Nic více, než pakatýlek! V důvodové zprávě zmíněného obběžníku č. V-1-24/Ä-1947 se m. j. říká:
»Na podkladě dosavadních jednání cen
trálních institucí plánovacích lze míti
za to, že dosavadní působnost zemských
národních výtvorů, jako nositelů působ
nosti regionálního plánování, bude do
procesu celostátně plánovacího zapoje
na Jednak jako rozhodující činitel pro
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storové - pořádací, Jednak, že budou vý
sledky zemským národním výborem organisovaného plánováni využity jako
nezbytný protiplán,« Měli jsme české
školy, ale této lidově demokratické plá
novací úřední řeči opravdu nerozumíme.
Budeme mít tedy plány a k tomu ještě
protiplány? Pěkně děkujeme! A nyní
k rozpočtu: Osobní výdaje budou činit
ročně 8,040.000 Kčs, věcné pak 5,960.000
Kčs. Z této poslední sumy nás zajímá
jednak položka za honoráře a cestovní
výlohy expertům a honoráře za exper
tisy v částce 3,400.000 Kčs! Pak pláno
vací ústav u ZNV bude mít motorová
vozidla, na jejichž zakoupení, udržováni
a provoz se počítá se 170.000 Kčs. ZNV
má asi málo motorových vozidel! Přes
sto aut, které má dnes k disposici, sa
mozřejmě nestačí. Jak jen to dělal za
prvé republiky zemský výbor, když měl
něco kolem 10 motorových vozů? Vnitř
ní zařízení pro 14(!) místnosti (potom
mají mít lidé byty) 420.000 Kčs atd.
Je to zvláštní logika! Veřejní zaměst
nanci svými požadavky o existenční mi
nimum prý ohrožují únosnost státní po
kladny a dokonce i měnu, a tady se ve
sele zřizují milionovým nákladem ústavy
pro plány a protiplány, o jejichž nezbyt
ností 1 v lidové plánovací lidovládě do
volujeme sl velmi silně zapochybovat.
Nejde ani tak o legraci, jako o krva
vou ironií, kterou ze své kapsy neza
platí ZNV, ale jenom každý z nás. Plánuje-li se takhle všude, ať se nikdo ne
diví, že máme také naplánovánu draho
tu, nedostatek a bídu. Zřízení zemského
ústavu pro plánování je pouze jednou
perličkou z moře perel!

Mladí kverulanti
»Mladá fronta«, list »Svazu české mlá
deže«, přinesla 21. ledna pod poplašným
titulkem »Břevnovská mládež vyhozena
na ulici« a podtitulkem »My jsme mládež
budující, nepatříme na ulici«, zprávu o
plenární schůzi břevnovské odbočky SČM
na Bělohorské ulici »Mladá fronta« o
tom píše:
»S valníku, stojícího na opuštěném zá
koutí Bělohorské ulice, promlouvali mla
dí řečníci; vypočítávali stovky a tisíce
hodin odpracovaných břevnovskou mlá
deží na zachraňováni desítek tun uhlí
při loňské povodni, na dole President
Beneš a při stavbě nových domů v Ru
zyni. Ačkoliv mohou poukázati na tak
pěkné pracovní výkony, přece byli vyká
záni z jediné místnosti, kterou mají na
celém okrese k disposici, a na námitku,
že se nemají kde scházet, bylo jim do
poručeno, aby šli do hospody.
Očekáváme, že příslušná místa své
rozhodnutí opraví a nenechají mladé li
di, kteří prací dokazují své pochopení
pro potřeby celku, na ulici.«
Jak to vypadá ve skutečnosti ? V květ
nu 1945 obsadil si břevnovský SČM krát
kou cestou celý rodinný domek o něko
lika bytech v Pětipesského ulici, tak,
jako to jeho sesterské organisace a se
kretariáty politických stran, všelijakých
svazů a podobně udělaly i v jiných praž
ských čtvrtích. Takto obsazených bytů,
někdy celých domů, je v Praze několik
set ia jejich dnešní okupanti, bouříce
proti bytové nouzi, neuvědomuji si pa
trně, kolik rodin by mohlo bydlet na
místě těchto organisací, kterým jindy k
jejich činnosti docela stačila almara ve
spolkové místnosti některého hostince.
Tím jindy myslíme onu dobu, kdy v Pra
ze bytová nouze nebyla a kdy během ně
kolika let bez »brigád«, ať mládeže bu
dující či dospělých vyrostla během něko
lika let celá nová Praha na místech, kde
ještě roku 1920 byly zemědělské po
zemky. Rostly tehdy jako houby po deš

ti zcela nové čtvrti činžovních domů 1
rodinných domů v Břevnově, včetně onoho domu v Pětipesského ulici, kde .sa
pak po jeho dobudováni usadil břevnov
ský SČM k svému budovatelskému dí
lu V čem spočívalo, vědí nejlépe souse
dé tohoto domu, kteří též jistě ochoíně
každému sdělí, k čemu břevnovská bu
dující mládež onoho domu, který byl
ovšem vybudován dávno před ní, použí
vala ne-li nejóastěji, tedy aspoň velmi
často.
Když nyní bylo nutno zbourat jeden
ze starých domů Na Malovance, aby tam
Elektrické podniky mohly vybudovat
tramwayové sletové nádraží, bylo ovšem
nutno najit náhradní byty rodinám, kte
ré v tomto starém domě bydlely. Byly
jim tedy přikázány byty v onom domě,
kde sídlil až dosud nad své poměry a
potřeby přepychově břevnovský SČM.
Myslí sl snad budující mládež, že měly
být, tentokrát opravdu doslovně, vyho
zeny na ulici tyto rodiny? Protože u
SČM o vyhození na ulici nejde: i kdyby
těch »budovatelů« bylo desetkrát tolik,
co jich je a kdyby vyvíjeli činnost deset
krát větší, než je jejich činnost dnešní,
stačí jim zatím dokonale spolková míst
nost ve slušném hostinci, ze kterou za
platí pár korun měsíčně.

»Plán« na vybírání ir.edu jnlných
včeliěek
Jak známo, dosud patřilo 10 procent
z vykázaného čistého zisku podniků na
základě dekretu č. 104.45 závodním ra
dám. jež jako moderní· nástupkyně
správních rad vynakládaly často 1
značné částky na rekreaci zaměstnanců
podniků, takže touto formou se celá de
setina zisku vlastně vracela zaměstnan
cům. I když někdy nebyly takto získa
né prostředky vynaloženy co nejúčelně
ji, přece byli to zase zaměstnanci podni
ku, kteří vedle jeho správy se o čistý
zisk zasloužili, čímž principu spravedl
nosti bylo učiněno zadost. Nyní ÚRO či
ROH překvapilo zaměstnance podniků
svým návrhem, aby se zmíněných 10
procent z čistého zisku nerozdělovalo za
městnancům, ale odvádělo do ústředního
fondu za tím účelem zřízeného, aby
prospěl všem, kteří se v našem hos
podářství o tvorbu hodnot zasloužili.
Zmíněný fond by měl zvláštní účtová
ni, oddělené od jmění ROH a podle je.
ho tvůrců měl by vyřešit nynější stav
podle nových spravedlivých zásad ku
prospěchu všech pracujících Smysl těch
to slovíček, přímo láskou k všemu pra
cujícímu lidu překypujících, je totiž ten,
aby zaměstnanci dosud vydělávajících
soukromých a těch málo národních pod
niků platili na rekreaci zaměstnanců
pasivních znárodněných podniků, jichž
je ovšem zdrcující většina. Pilnější pra
covníci s vyšší morálkou mají tak umo*
nit rekreaci méně zdatným a zdaleka
tak nesnaživým, ale o »tvorbu ·: hodnot
(a i deficitů) »zasloužilým« zaměstnan
cům, mezi něž ovšem na prvním místě
budou patřit velmi početní zaměstnanci
ústředního fondu podílů závodních rad
na čistém zisku! Jde zde o stamiliony
Kčs peněz ročně, jež mají tak býti od
ňaty těm. kteří se o ně zasloužili, t. j.
převážně soukromým zaměstnancům a
dány těm, kteří si je nezasloužili v rám
ci »nových a spravedlivých zásad«, pod
le kterých, jak známo, i v jiných obo.
rech se pracovití občané diskriminují a
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nedbalí pak protěžuji. Jsme jen zvěda
vi, jkk se zachovají zaměsnanci sou
kromých podniků vůči tomuto podaře
nému plánu, který jim má odníti poc
tivě nabyté právo na rekreaci jejich
přičinlivostí a věnovat je zasloužilým
tvůrcům pasiv. Pokud je nám známo,
narazil tento návrh ve většině aktiv
ních podniků na nemalý odpor osazen
stva. pokud prohlédlo celý tento ma
névr.

Malá záplata na hrubou díru
Odsoudili jsme již nejednou po zásluze
stranický humbuk s nedělní prací, když
ve všední den se o nějaké výkonnosti
nedalo mluvit. Ale po 1 milionu pra
covních hodin (na papíře) přišla akce
30 milionů pracovních hodin, jakožto nej
novější agitaění prostředek. Ale slyšíme-li na druhé straně nářek odpověd
ných činitelů z národních podniků na
strašlivé cifry absencí, které jen u zná
rodněných dolů činí v krátké době sta
tisíce neomluvených pracovních hodin,
je třeba se zamyslit nad tímto úpadkem
pracovní morálky, jejž ani dvouletka
neodčinila. V jednom revíru zavedli ci
telné pokuty pro absenci a postižený
horník nejen že ji s gestem kavalíra
zaplatil, ale předplatil si dokonce ještě
dva další pondělky do konce měsíce jen
tak k vůli pořádku! Nechceme zevše
obecňovat tento případ, ale skutečností
je, že procento absencí v průmyslu je
v českých zemích při srovnání se Slo
venskem nepoměrně vyšší. Za minulý
rok se zameškalo v průmyslu v>ce než
120 milionů pracovních hodin. Kolik mi
lionů pracovních hodin bylo promarně
no od revoluce? Tato čísla jsou ovšem
jen přibližná a přesnou statistikou by
se spíše ještě zvýšila než snížila, když
bychom k nim připočetli všechny nema
lé absence ve veřejných službách a v
živnostech 1 v zemědělství. Vítáme těch
80 milionů hodin jakožto zajímavé no
vum stranické agitace a jen litujeme,
že místo toho není vynaloženo aspoň
•tejné úsilí, aby konečně přestaly o•tudné absence a pracovalo se tak, ja
ko za okupace, když již to není možné,
•by se pracovalo jako před válkou!
80 milionů hodin se sice krásné vyjímá
na plakátech a v ústech řečníků, lidem
poněkud zasvěceným však se to zdá pří
liš malou záplatou na hrubou díru v
pytli národního důchodu, kterou se vy
trácí naše životní úroveň. Tato, měřena
podle een, je o 50 procent nižší než před
válkou přes všechny nemalé pokroky
současné vědy a techniky.

Orionka zpět akcionářům?
Tak znf rozhořčený titul »Práce« 81.
ledna o rozhodnutí Nejvyššího správního
•oudu, kterým bylo vyhověno stížnosti
•právní rady do znárodnění továrny ůa
cukrovinky »Orion-Maršner« a bylo vy
sloveno, že toto znárodněn? odporuje zá
konu. Používáme této příležitosti, aby
chom zcela nedvojsmyslně vyslovili svůj
názor na znárodnění některých akcio
vých podniků.
Většina z těchto podniků byla vybu
dována z úspor drobných střadatelů,
které tehdy politické vedení národa do
vedlo přesvědčit, aby proti germanisujfcímu průmyslu německému byl vybudo
ván i průmysl český. Akcie a podíly upisovaly i učitelky s měsíčním platem
30 zlatých, jedině z těchto vlasteneckých
důvodů. Na výdělek to rozhodně nebylo:
společnost lázní Poděbrad za celou dobu
svého trváni vyplácela dividendu snad
jednou či dvakrát; i o akciích takového
Smíchovského pivovaru dlouho platilo,
že dát je do vínku, bylo urážkou, proto
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že je odmítali i žebráci. Lidé, kteří své
úspory v národním zájmu na upisování
těchto akcií věnovali, mohli je ovšem
pro bendit; dnes jsou za pochvaly Práce
- ač jejich úspory byly výsledkem jedi
ně těžké práce a odříkání - trestáni za
to, že tak neučinili nebo že je nevěnova
li raději na zakoupení šperků a jiných
cenností, jež by byly 1 dnes jejich majet
kem nesporným, který by mohli volně a
neomezeně odkázat Svým dětem.
A T. A.

Po stáru se žít nedá, ale nově
živořit ano?
Bývalá republika, která dovedla všem
opravdu pracujícím občanům dát nejvyšší životní úroveň ze všech slovan
ských zemí, nenalezla milosti v očích
těch, kteří se v ní všemožně pričiňovali
o vyvolání nesnází hospodářského i po
litického rázu, aby z nich těžili. Nejde
jen o stávky, vyvolané vždy, když si
těžaři nevěděli s uhlím na haldách ra.
dy (které pak za stávky hladce vypro
dali, načež přijali horníky za často hor
ších podmínek zpět), ale i o nevkusné,
ba neslušné útoky na hlavu státu a o
nadržováni Němcům a Maďarům v je
jich pro istátních záměrech. Ale zanechme rekriminací. protože po stáru žijí
cí řemeslník, ať již jako dělník, nebo
živnostník se za svůj výdělek s celou
rodinou nejen dosyta najedl, slušně
ošatil a lidsky bydlet často ve svém
domku, a ještě mu zbylo na úspory,
což vše si dnes v nových poměrech ve
stejné jakosti zdaleka nepořídí. Stačí
to změřit na vuřty, pivo, mouku, ovoce,
zeleninu a kuřivo, obyčejné ložní prádlo,
oblek a oděv včetně obuvi, aby bylo
jasno, že někdejší žití se změnilo u
většiny pracujících v živoření přes vše
chna, dnes již trapná ujišťováni, že se
nám všem daří denně lip a lip! To vše,
jak se zdá. ti, kteří si opravdu žijí tak,
jak se jim nikdy ani nesnilo a kteří
zaměnili podkrovní a sklepní byty za
palácové vily, hřmotnou tramvaj nebo
kolo na. splátky za šeptající osmiválec,
nechápou, a proto nyní z jejich péra
či spíš jen podnětu se vylíhl titul do
jímavých povídek, že »po stáru se žít
nedá«, což každý jistě z jejich hlediska
chápe. Ale průměrný občan, ať jde o
pracujícího člověka z řad dělníků, rol
níků, živnostníků či inteligence a pen.
sistů, soudí pravý opak těchto slov, že
po stáru se žít dalo a docela dobře, kdo
nebyl zrovna lenoch nebo lajdák či hý
řil! A stejně dospívají k názoru, že no
vě se dá jen živořit s nadějí, že časem
lidé zmoudří a vyženou diletanty, zaviňující obrovské ztráty, jak ve veřejné
správě, tak i v národních a státních
podnicích a nadto ještě podlamující ve
vlivných institucích pracovní morálku
zaměstnanců v soukromých podnicích,
viru střádalů v poctivě našetřený maje
tek a podnikavosť pilných živnostníků
a obchodníků výzvami, aby se v sou
kromých podnicích tak nepracovalo ja
ko ve znárodněných, slovy o našmelených miliardách a o trpěných soukro
mých podnicích s míst, opětovně zne
užívaných ke škodě národní pospolitos
ti. Nedá-lf se žít po stáru, tak nově ta
ké ne leč jen živořit, jak vám řekne z
desíti devět lidí, při čemž ten desátý je
buď národní správce, nebo přisluhovatel mocipánů.
Sovětská vojenská správa v Rakousku
vyslovila nesouhlas se znárodněním
těch rakouských průmyslových podni
ků, na nichž bude Sovětský svaz zú
častněn z titulu reparací. Vzhledem
k výkonnosti znárodněných podniků je
to ovšem stanovisko plně pochopitelné.

Mravní autorita
Když dosavadní britská korunní ko
lonie Indie dostala 15. srpna minulého
roku dominiální statut a byla rozdělena
v hindský Hindustan a musulmanský
Pakistan, vypukly v zemi bouře, jakých
Indie dosud ve svých dějinách nepo
znala- Hindové vraždili musulmany,
musulmani sikhy, sikhové právě tak
odpláceli jak hindům, tak musulmanům; cesty byly přeplněny miliono
vými davy uprchlíků, kteří prchali ze
svých domovů do neznáma, aby zachrá
nili aspoň holý život. Jak pakistanská,
tak hindustánská vláda byly proti tomu
i při dobré vůli bezmocné; ani moslem
ská, ani hindská policie nechtěla zakročovat proti souvěrcům, a právě tak
bylo tomu i s vojskem.
Situace se průběhem doby nezlepšo
vala, naopak: spor o Kašmír hrozil pro
měnit bouře neodpovědných davů v pra
videlnou válku mezi hindskou a musulmanskou Indií. Čtyři sta milionů lidí,
tedy pětina obyvatel zeměkoule, žila
zmítána bouřemi, uprostřed šílenství
vražd, požárů a drancování.
Při pohledu na tento obraz indické
svobody, o jejíž dosažení pracoval té
měř celý svůj život, rozhoduje se sedmdesátidevítiletý stařec, že se nedotkne
nádobky kozího mléka a misky vařené
zeleniny, které jsou již desetiletí jedi
nou jeho potravou, že se bude postit a
že zemře hladem, jestliže indičtí musul
mane a hindové nepřestanou se navzá
jem vraždit a pronásledovat. A jak
mile zpráva o tom rozšíří se Indií — a
už Kipling mnoho napsal o tom, jak
rychle se šíří zprávy touto zemí s nedo
statečnou komunikací — život v zemi
se zastavuje. Davy přestávají zabíjet,
mučit a plenit a modlí se za Mahátmu.
Musulmanské menšiny vzývají jméno
Gandhiho.
Hindustánští
politikové
upouštějí od hospodářských sankci
proti Pakistanu. A vůdcové musulmanští souhlasí s přijetím sedmí bodů
Gandhiho, které mají v Hindustanu a
v Pakistanu obnovit mír mezi Hindy a
musulmany. Kašmírský konflikt, který
oba indické státy vznesly na Spojené
národy, bude s jejich obapolným sou
hlasem rozřešen smírně: hindustánští
i pakistanští delegáti přijímají zpro
středkování předsedy bezpečnostní ra
dy a do Indie bude poslána ^komise
dobrých služeb“ Spojených národů,
která konflikt na místě uspořádá.
Toho všeho dosahuje pětidenním
postem
sedmdesátidevítiletý
stařec,
„nahý fakir", jak ho nazval kdysi Chur
Chili, jenž opět jednou ukázal, že je
největším revolucionářem naší doby: do
kázal, že „mobilisace mas" nemusí kon
čit násilím, dle smírem a sbratřením.
Dokázal nám — a jeho osobou Orient
— že jsou i jiné a větší revoluce, než
revoluce nenávisti. To všechno dokázal
nám mírný a násilí neodporující Gand
hi, syn země, která si ještě dnes dovede
za své hrdiny vybírat mudrce místo
vojevůdců a politiků, mudrce, kteří do
vedou vítězit láskou a silou pravdy a
jejichž zbra,ně jsou neodolatelné, pro
tože si jimi i u svých nepřátel dobývají
spojenectví s tím, co je v nich nejlepší·
Tuto skutečnost nelze odbýt známou
frází: Východ je Východ a Západ je Zá
pad ... Gandhiho hlas, naléhavě nabá
davý hlas zbožného gesta volá i za hra
nice Indie- Jestliže na našem bouřemi
zmítaném Západě tento hlas ještě da
leko nepřehlušil třesk násilí, je to přesto
hlas, který i zde bude muset být slušen
a který musí proniknout ještě i daleko
za dobu dnešní. Když zkáza a hrůza
atomického věku zmobilisuji konečně
vzpouru mírumilovných proti válce i ná-
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silí a donúti lidi, aby se sjednotili, bude
možná právě „tajná zbraň" Gandhiho
nejlepší odpovědi na atomické bomby.
Nebot podstatou této zbranéi kterou
poznávame, i když je přestrojena, v be
derní šat indického parie, je právě ona
duchovní sila činné lásky, které už dva
tisíce let učí Evangelium.
*
Výstřel nenávisti, který Gandhiho
30. ledna v New Delhi zabil, je za vě
tou, kterou jsem tuto poznámku pů
vodně končil, vykřičníkem. Skončil jim
jen tělesný život velkého člověkaf ne
může však zabít myšlenku, jejíhož pra
vého a plného významu i dosahu snad
ani on sám nechápal, jež však ani proto
není myšlenkou menší.
Jiří Vlk

Římská šlechta u papeže
Jako každého roku v době vánoční,
přijal také letos papež Pius XII. řím
skou šlechtu a ve svém stručném podě
kování za její blahopřání ■ adresoval jí
několik stručných pokynů, naplněných
hlubokými pravdami a tragicky časový
mi hesly. Vážnost přítomné hodiny, pro
hlásil papež, nemůže znepokojit leč vlaž
né a váhavé. Pro duchy zanícené, vel
komyslné, zvyklé žít v Kristu a pro
Krista, je tato hodina právě naopak
mocným cstnem k zápasu. Bezpochyby
chcete patřit k těmto posledním. Proto
také to, co od vás čekáme, je především
neochvějná síla duše v nejtvrdších zkou
škách; síla duše, která by z vás učinila
nejen dokonalé vojíny Kristovy pro vás,
nýbrž také horlivé podněcovatele a pod
porovatele druhých, kteří by bylí po
koušeni pochybovat nebo ustupovat.
Kromě toho čekáme od vás ochotu k čin.
inosti, již nezastraší nebo nezbaví odvahy
ani předvídání nejtěžších obětí, požado
vaných pro společné dobro; ochotu a
horlivost, jež by vás podněcovaly k pl
nění všech vašich křesťanských a ob
čanských povinností a uchránily vás
před ztrnulým a netečným abstencionismem — vyhýbáním se účasti na řízení
osudů země — jenž by byl těžce hříš
ným v době, v níž jsou ve hře nejživot
nější zájmy náboženství a vlasti. A ko
nečně čekáme od vás velkomyslné, ne
pouze slovní nebo formální, nýbrž oprav
dové a bez výhrady uskutečňované při
jetí základního přikázání křesťanské
nauky a života, přikázání bratrství a
sociální spravedlnosti, jejichž zachová
vání zajistí také vaše pravé blaho du
chovní i časné. Pius XII. uzavřel pak
svůj projev těmito slovy: »Kéž tato sila
duše, tato horlivost a tento duch bra
trství vedou každý z vašich kroků v no
vém roce, jenž se ohlašuje nejistý a
zdá se vést temným tunelem. I tehdy to
bude pro vás rok nejen těžkých zkou
šek, nýbrž také vnitřního světla, vnitřní,^
radosti a blahých vítězství.«

Rok největšího nebezpečí
Výbor odborníků pro otázky letectví,
jenž patří k poradním sborům Bílého,
domu, vydal právě svůj referát, v němž
doporoučí závažné zvýšení leteckých sil
Spojených států »jako obranné opatře
ní. dokud svět nebude zajištěn organísací Spojených národů.« Tento referát
rozděluje budoucnost na dvě období:
v prvním období Snojené státy ještě do
určité míry vlastní »monopol atomové
bomby« — v druhém období, jehož za
čátek je kladen na rek 1952, Spojené
státy už tento monopol nevlastní vý
hradně. V prvním období by podle to
hoto referátu byla válka možná jedině
tehdy, jestliže by se Spojené státy do
pustily nějaké neobratnosti, jež obyčej
ně vede k rozpoutání konfliktu. Doklad
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pokračuje, že toto nebezpečí konfliktu
bude patrné vzrůstat od r. 1952: >0d
tohoto data musíme udržovat obrannou
organisaci povážlivě silnější, abychom
co možná nejvíce zeslabili nápory nepří
telovy, a zvláště protiútočnou organi
saci leteckých sil, která by byla tak
mocná, že, kdybychom byli nepřítelem
napadeni, mohli bychom mu odpověděti
s největším odporem a mohli zaujmout
a udržet předsunuté posice, od nichž by
chom byli s to zabránit zpustošení naší
země, abychom je způsobili v zemi ne
přátelské.« V důsledku těchto dohadů
naléhají odborníci na to, aby rozpočet
na letecké vojenské síly byl ze 2.850
milionů dolarů zvýšen na 4.150 milionů
dolarů v r. 1948 a v r. 1949 na 5.450 mi
lionů dolarů. Celkový rozpočet Spoje
ných států, týkající se vojenských úče
lů, dosáhl by tak pro rok 1948—49 úhrn
ného obnosu 13.200 milionů dolarů

Vysoko nad všemi stranami
Německo
»Podepsal jsem, protože kongres je
nadstranický a já sáni jsem nadstranie.
ký, a protože kongres naléhá na jednotu
Německa, která je nyní ve velikém ne
bezpečí. Je známkou omezenosti stra
nického ducha, že nespolupracují všich
ni bez dalšího. Pak by bylo samo sebou
vyloučeno také podezřeni, že se jedná
o ruský manévr. Jedná se o čistě ně
meckou záležitost. Vysoko na:l všemi
stranami stojí Německo. Jestliže tomu
strany nerozumějí, pak ať je vezme
čert.«
Mnichov 9. ledna 1948.
Tajný rada dr. Carl Vossler-Miinchen.
Podle: Deutschlands Stimme
z 18. ledna 1948.

Britský zahraniční obchod na
vzestupu
Zpráva, která byla minulý týden vy
dána britským ministerstvem obchodu
ukazuje, že britský vývoz v roce 1947
co do množstvj stoupl ve srovnání s ro
kem 1938 o 8%. Vzhledem k tomu, že
podle určených předpokladů pro rok
1948 má vývoz dosáhnouti 140% před
válečné úrovně, bylo by to zvýšeni vel
mi skrovné. Ale s ohledem na to, že jde
o průměr celoroční a že pro nedostatek
paliv loňské zimy dosáhl britský vývoz
v prvém pololetí 1947 stěží úrovně před
válečné, za to však koncem třetího čtvrt
letí tohoto roku desáhl již 114% a ve
čtvrtém čtvrtletí 117% úrovně z roku
1938, lze považovati dosažené výsledky
za dobré, tím spíše, že v posledním
čtvrtletí 1947 dosáhl vývoz již 120%.
čímž dosáhl již poloviny cesty k cíli,
vytčenému pro rek 1948.
V celoročním britském vývozním ob
chodu hlavní položkou byly stroje, vo
zidla, železo a ocel; za nimi jde bavlna,
chemikálie a vlna. Jedním z nejvýznač
nějších rysů rozvoje britského obchodu
v roce 1947 byl vzestup vývozu kovo
vých výrobků, který činil 48% celkové
ho vývozu, proti 44% v roce 1946 a jen
37% v roce 1938. Krom toho stále roste
význam zemí britského společenství ná
rodů: ještě v roce 1946 byl vývoz do ci
zích zemí větší, než do zemí britských.
V roce 1947 však předstihl vývoz do
britských zemí vývoz do zemí cizích O
19%.
Hodnota britského vývozu v roce 1947
činila celkem 1.137 milionů Uber, tedy
skoro 2 a nůlkrát více, než v roce 1938.
Dovoz však činí celkem 1.787.5 milionů
liber, takže se v celkové bilanci britské
ho zahraničního obchodu i s reexnortem
v částce asi 59 milionů liber, jeví scho-

dek 591.2 milionů liber, proti schodku
336.1 milionů liber v roce 1946. Proto
jedním z hlavních cílů britského zahra
ničního obchodu v roce 1948 je, snížitj
tento schodek co nejvíce zvýšením vý«
roby exportního zboží a dalším omeze
ním dovozu, dále získat zahraničním
obchodem nejméně o 50% dolarů více,
než v roce 1947. Velmi potěšující okol
ností přitom je, že uhelnou krisl poda
řilo se v roce 1947 překonati tak doko
nale, že v prosinci tohoto roku stoupl i
vývoz uhlí o 130.000 tun proti prosinci
roku 1947.
A. T. A.

Návrat k soukromému podnikání
Úsilí o sanaci měny ve Francii vede
k zajímavým a poučným důsledkům. Na
základě seznání krajně neblahého vlivu
znárodněného podnikání na stabilisact
franku, protože do set miliard franků
jdoucí deficity znárodněných dolů, elek
tráren, plynáren a obchodního loďstva,
s jedinou výjimkou Régie Renault (kte
rýžto podnik, odedávna se topící ve zla
tě. je dosud ještě aktivní), vyvodila
Schumanova vláda nezbytný závěr v
podobě reprivatisace. Tato byla ha zá
kladě rozhodnuti ministra financi, od
povědného za udržení stability franku,
René Mayera, uskutečněna vrácením
obchodního loďstva, a to v březnu to
hoto roku, původním majitelům. Má se
tím dcsíci snížení státních výdajů, pro
tože byrokratická správa obchodního
loďstva pohlcovala obrovské částky a
kromě toho byla též nutnost, postarat
se o náležité jeho vybavení, na něž při
nynějším úsporném programu Schumanovy vlády není možno uvolniti potřeb
né prostředky. Není tudíž vyloučeno, že
striktně sledovaný program hospodár
nosti nynější francouzskou vládou, bude
mít za následek, že bude pokračováno
v reprivatisaci znárodněného pasivního
podnikání. Neúnosné břímě daní, naklá
dané na bedra francouzských poplatní
ků, má býti tak sníženo, aby nebylo
třeba sahat k rozmnožování oběživa
jako loni jen pj-oto, že znárodněné doly
a energetika hospodařily od desíti k pěti,
čímž se vyvolávalo stále akutnější ne
bezpečí inflace, drahoty životních po
třeb a sociálního neklidu v zemi, pro
stále větší rozdíly mezi kupní silou mezd
a drahotou živobytí. Na Západě tedy
svítá, což je přesvědčivým důkazem po
chopení správné cesty k nejrychlejšímu
a nejspolehlivějšímu hospodářskému
ozdravěni země! Neobyčejně rychlá hos
podářská obnova Belgie a Holandska
pomocí soukromého podnikáni a velmi
pomalá obnova všude tam, kde bylo pro
vedeno znárodnění průmyslu, jsou do
kladem toho, co je pro poplatníka a spo
třebitele výhodnější.
flk

»Benelux a uspořádání Německa
Vlády belgická, holandská a lucemdui.
ská podnikly u vlád britské, francouzské
a u vlády USA diplomatické zákroky,
aby upozornily tyto vlády na nevyhnu
telnou potřebu, řešit problémy příštího
uspořádání Německa sxrhledem na poža_
dávky a potřeby, jak byly shrnuty ze
měmi Beneluxu v notě, jež byla odevz
dána 26. listopadu 1947 londýnské kon
ferenci. Tyto zákroky svědčí o tom, že
jak v Belgii, tak v Holandsku a Lucem.
bursku je jistý neklid, vzbuzený tím,
že se pozoruje snaha řešit uspořádáni
západního pásma Německa po nezdaru
londýnské konference bez účasti těchto
zemí, které jako přímí sousedé Němec
ka, cítí se každým uspořádáním, jež by
nedbalo toho, co považují za své život,
ní zájmy, ohrožovány
st
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K řesťan siví j ed n < >tící
Učení Kristovo se stávalo a mohlo se stát jednotí
cím principem celého lidstva, přinášejíc ucelený filosoficko-mravní názor světový a životní, vytvářejíc tak
jedinečný a jedině správný řád hodnot duchovních,
morálních i hmotných a zařazujíc současně bez vý
jimky každého jednotlivého člověka do jediné a jed
notné všelidské obce jako rovnoprávného člena a usi
lujíc tímto způsobem ze všech lidí založit jedinou ro
dinu a z celého světa jedinou vlast. Kristus sám vstou
pil do veřejného života s tímto prohlášením, jež je
vlastně důsledkem a dozníváním základního a podstat
ného učení Kristova do oblastí světské: Přikázání no
vé dávám, abyste se milovali vespolek ... A právě tu
to vzájemnou lásku povýšil také za znamení, podle
něhož měli být poznáváni jeho příslušníci: Podle toho
vás poznají, že jste mými učedníky, když se budete
milovat navzájem. — Sám pak mohl celý svůj život
shrnout do jediného slova a uzavřít jej tímto slovem
své velekněžské modlitby: Miloval jsem vás ...
Jestliže s tohoto hlediska se zamýšlíme nad dnešním
světem, můžeme přibližně usoudit, jak málo lidstvo
učení Kristovo přijalo nebo jak se mu zvláště v po
slední době hrozně zpronevěřilo, že se dostalo až na
nejzazší hranici křesťanství — ne-li již i za tuto hra
nic; — tam, kde přestává i láska člověka k člověku,
kde už není úcty k lidské osobě, kde lidská bytost má
jen pouhou výrobní a výrobečnou cenu — neboť zevní
mírou a silou křesťanství je právě tato blíženská láska.
A kde i tato mizí, tam není ani zbytek křesťanství,
a je možno tvrdit, že tam přestává i jakékoliv nábo
ženství, že tam vládne jen pouhý laicismus.
Křesťanství samo, které i podle slov Rousseau
ových, jehož životopis Kristův by mohl být nazván
Evangeliem podle sepsání Jidášova, bylo neustálým
Sursum corda a na jeho praporu bylo vyryto: Smrt
všem modlám, smrt všem nezřízeným vášním srdce,
smrt vší rozumové pýše. Toto křesťanství musilo se
rozhodně střetnout s každou vášní a pýchou, se všemi
modlami, jež si dvouhlavé sobectví postavilo a jež
chtěly, aby křesťanství bylo jiné nebo nebylo vůbec.
A právě tyto tříštivé síly nezřízených vášní a vzed
muté pýchy, jež stále více roztmelovaly jednotu lid
ského pokolení, začaly mohutnět a účinkovat tím více,
čím větší pokrok byl uskutečňován. Nakonec to byl
A. Comte, zakladatel positivismu, který první uvědo
měle vyslovil bezmeznou a naprostou důvěru a víru
moderního člověka v techniku a pokrok, o nichž soudil,
že je možno jimi vědecky zorganisovat celou lidskou
existenci a tak nahradit náboženství kultem Huma
nity — první zárodek také thesí marxistických. Tyto
tendence propukají zvláště koncem mi mlého století
a dosahují svého vrcholu v naší atomické době. Sou
časně s nimi se uskutečňuje revise skutečností a hod
not, neboť za skutečnost se začíná pokládat pouze to,
co je postižitelné positivní a exaktní vědě, uznávají se
jen skutečnosti smyslové; za pravé hodnoty se pova
žuje jen to, co přináší bezprostřední hmotný úspěch
a prospěch. Je to opravdové nietzscheovské přehod
nocování hodnot.
Důsledky tohoto vývoje postřehujeme a prožíváme.
Moderní technika uskutečnila ohromný a ohromující
pokrok. Moderní technika na příklad rozbila atom a
mluví o umělé výrobě zlata. Moderní technika překo
nala prostorové vzdálenosti, takže vzdálenost z Prahy
do New Yorku neměří více než čtrnáct hodin, do Mos
kvy jen sedm; a mluví se o zdolání vzdáleností mezi
planetárních. Ale přesto,xže jsou překonány tyto pro
storové vzdálenosti, nikdy lidská srdce nebyla si tak
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vzdálena, jako právě daes. Od jednoho lidského srdce
ke druhému je dnes větší vzdálenost, než aby mohla
být měřena i miliony světelných let. Moderní věda
svými vynálezy a pokusy udivuje, ale běda vědě, která
nevede k lásce, říká Bossuet. A právě tato technika
s celým svým pokrokem dosud od lásky odváděla a
odvádí, neboť stále více zabíjí vnitřní život člověka,
stále více jej připodobňuje ke stroji, jenž je bez srdce,
bez citu, takže slovo žalmistovo: A připodobněn je
člověk k živočichu nerozumnému — dá se pozměnit
v teato smysl: Připodobněn je člověk ke stroji bezcit
nému — Robot. A stačí ještě náboženství nahradit
kultem humanity a tento kult humanity nutně se
zvrhne nakonec ve všeobecné lidožroutství, neboť ne
předložili se člověku ideál božský, neuskuteční ani
ideál lidský.
Snadno se dá vypočíst, jaký je dosah tohoto tech
nického humanismu v praktickém životě. Když byl
celý pojmový a morální slovník lidstva škrtnut, padá
s ním nebo je převráceno na ruby všechno, co znamená
určitou hodnotu nebo velikost či vznešenost; veliké
ideály se stávají nanejvýš jen reklamními artikly v
polemických zbrojnicích národních a mezinárodních.
Cest, spravedlnost, právo, svoboda, důstojnost lidské
osoby jsou využívány, aby byly utajeny nebo ospra
vedlněny nejpodlejší kombinace, nejodpornější pod
niky, zřejmé bezpráví. Někteří politikové dovolávají
se dokonce práva a úcty k člověku jen tehdy, když ne
dovedou cynicky prosadit právo své síly, své násilí.
Závratný vír strhává a boří nakonec morální struk
turu nejen celých společností, nýbrž i jedinců. Každý
pro sebe, každý se svým štěstím, se svou morálkou,
která je jediným režimem, jejž si každý vynalézá po
dle své povahy, podle své záliby nebo své vášně. Na
stupuje tak řečené německé Faustrecht, pěstní právo
ve stycích mezi jednotlivci, mezi národními skupinami
a vrstvami i mezi národy. Tento vývoj překonává
i předtuchy Nietzscheovy: Co jsme učinili, když jsme
zemi odpoutali od jejího slunce? K jakému cíli nyní
pádí? Není snad chladněji?
Nedostatek lásky charakterisuje dnešní společnost,
která právě tím už překročila nejzazší hranici, za níž
už nejsou ani zbytky křesťanství. Nedostatek lásky,
který vlastně znamená peklo samo, neboť peklo spo
čívá právě v nedostatku lásky: nemilovat a nebýti
milován.
Jestliže lidstvo upadlo do tohoto pekla, že zakladatel
existencialismu P. Sartre může prohlásit: Peklo — to
jsou druzí, což znamená, že peklem je jeden člověk
druhému a všichni sobě navzájem; jestliže tedy lid
stvo přešlo hranici, za níž už není opravdu ani troska
křesťanství, pak bude třeba, aby se aspoň vrátilo k té
to hranici, ke Kristově výzvě k lásce blíženské, chce-li
si připravit lepší osud. Bude třeba, aby všichni ti, pro
něž Kristův posvátný odkaz zůstal živým — i když
někde tohoto života je velmi málo — stali se před ce
lým světem hlasateli a svědky onoho příkazu Kristo
va, jímž jeho učení zvláště proniká a doznívá do ob
lasti obecného a světského života lidského, onoho zá
kona, který Kristus tak důrazně prohlásil ještě čtyři
dni před svou smrtí, když byl tázán na první přiká
zání v zákoně. Klasická otázka v rabínských školách,
kde se tehdy rozlišovalo na 633 přikázání, rozdělených
na větší a menší, seřazených podle významu a důleži
tosti. Kristus svou odpovědí ukazuje, že všechny mo
rální zákony závisejí na dvojím přikázání, jež je
všechny shrnuje a ovládá, že mají svůj smysl a svou
hodnotu pouze v něm: Milovati budeš Pána Boha
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svého z celého srdce svého, ze vší duše své, ze vší
mysli své a ze vší síly své... A druhé podobné jemu
— vlastně shodné s ním: A bližního svého jako sebe
samého.
Jako je nemožno vážně mluvit o křesťanství tam,
kde se popírá božství Kristovo a základní these jeho
učení, tak není možno mluvit o náboženství tam, kde
se popírá první přikázání, a není možno mluvit ani
o »kultu humanity«, neboť přikázání druhé, přikázání
lásky k bližnímu, nemůže existovat bez přikázání
prvního; protože přikázání druhé je vlastně shodné
s prvním, takže dvojí přikázání je výrazem jen jediné
lásky, a to tak, že láska k Bohu je svislým břevnem
kříže, láska k bližnímu břevnem příčním. Energická
mluva apoštola Jana je v tomto ohledu zcela jasná:
Neboť, kdo nemiluje svého bratra, kterého vidí, jak
může milovati Boha, kterého nevidí... Rekne-li někdo:
Miluji Boha, ale nenávidí svého bratra, je lhář... Kaž
dý. kdo nenávidí bratra svého, je vrah...
Jestliže dnes křesťané chtějí pracovat o jednotu
světa a lidstva, manifestovat za mír a proti válce, což
je nejkrajnější podmínkou jednoty světa a lidstva a
života v lásce, je třeba, aby křesťané sami se shodli
v těchto dvou thesích Kristova učení o lásce, aby snad
o nich neplatilo převrácené slovo Kristovo: Podle toho
vás poznají, že jste mými učedníky, když se budete
navzájem kousat. K tomu ovšem je také nutno, aby
byli jednotní ve svém názoru na Krista, aby pro ně byl

Národ a strany
Nikdo nezmýlí normálně myslícího člověka. Nelze
nazývat demokracií vládu jedince nebo jednoho poli
tického útvaru, nelze stejně nazývat parlamentarismem vládu několika lidí nebo několika politických
útvarů. Oligarchie je však stále menší zlo nežli ty
ranie. Vracíme se totiž ještě jednou k známé brněnské
řeči ministra informací, který svými svéráznými sta
novisky na nejdůležitější věci dovede vždy upoutat
živý zájem. Ať už to byla pohrůžka studentům, kte
rou s důrazným protestem vyslechla celá veřejnost
o tom, že přiblíží se doba, kdy nekomunismus a protikomunismus bude velezradou, nebo zase páně minis
trův náhled na »plánovanou a řízenou distribuci kul
tury«. V Brně mluvil ministr Kopecký o nutném
»omlazení« Národní fronty. »Omladit« znamená, že
»levé pokrokové živly ve všech stranách« mají se
přivinout ke KSČ jako kuřata pod křídla kvočny,
ostatní »nelevé a nepokrokové živly«, i kdyby byly
poctěny sebevětší důvěrou lidu, nebudou trpěny a bu
dou vykázány za ohradu. Za tohoto »omlazení« Ná
rodní fronty by ostatní strany byly jen trpěny tak
dlouho, pokud by pro KSČ konaly platné služby, aby
působily v oněch kruzích, kde by jim zbyl ještě jakýs
takýs vliv. Plnily by službu parádního šidítka, kterým
by se podle potřeby mávalo před neinformovanými,
že nevládne jeden, ale několik. Až by toho nebylo
potřeba, nebylo by potom také potřeba nekomunistic
kých politických stran, byť vedených »levými a po
krokovými živly«.
KSČ by v této chvíli, o níž jsme pevně přesvědčeni,
že v této zemi se nenaskytne, stála před poslední me
tou, aby ztotožnila sebe s Národní frontou, aby si dala
zajistit své výsostné postavení v ústavě a přes ústavu,
aby celý obsah státu sebou samotnou naplnila, aby
stát byl KSČ a KSČ byla státem. To je také smysl
devisy, že být protikomunistou je být velezrádcem. Mluvčím těchto vysokých aspirací je ministr
Václav Kopecký. Je jistě pozoruhodné, že právě na
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opravdu svrchovaným Učitelem, jehož slovo je zá
vazné pro všechny lidi a doby, protože je Bohočlověkem... Chápeme, že tyto prvotní a podstatné these
křesťanství otevírají další perspektivy... Ale je jisté,
že, jestliže by volání křesťanů neprýštilo z těchto zdro
jů nejhlubších, zůstalo by pouhým voláním v poušti,
voláním marným. Společné úsilí křesťanů nesmí kom
promitovat absolutní pravdu, a láska není láskou,
jestliže by jí byla obětována pravda, narušeno učení
Kristovo.
Jsme přesvědčeni, že jedině celé křesťanství, přesa
zené do celého života, může prolnout svět novým du
chem, duchem lásky, novým životem, životem v lásce,
v opravdovém bratrství. Je samozřejmé, že toto živé
a celé křesťanství ponese s sebou onu lásku, k níž
apoštol Jan, nejpovolanější svědek života a učení Kris
tova, vyzýval: Nemilujme slovy, ani jazykem, nýbrž
skutkem a vpravdě. — Bude to tedy láska hluboká,
dobrá a účinná vůle mít úctu ke každému bližnímu,
k jeho životu, ochota jej povzbuzovat, podporovat,
sloužit dobru, rozvoji, blahu a štěstí druhých; která
nesnese utiskování slabých, zotročování malých; která
nebude mlčet a nezůstane lhostejnou k vítězícímu bez
práví, která se dovede také postavit na obranu práva
a spravedlnosti — láska, která je nejúčinnějším a nej
dokonalejším úsilím a nejskvělejší manifestací za mír
a proti válce, vlastně preventivním opatřením proti
válce a zabezpečením opravdového míru.
Dr Luděk Forman

prahu volebního období pokládala KSČ chvíli za vhod
nou, aby bylo naplno vysloveno to, podle čeho od po
čátku nařizuje svoji politiku. KSČ se brzy přesvědčí
a také se již přesvědčuje, (o čemž mohou podat vý
mluvné svědectví ti, kteří řídí strategii a taktiku této
strany), jak psychologicky-reaguje náš občan. Ubý
váním strachu a zbytků protektorátní stísněnosti ubý
vají také možnosti v naznačeném směru. Proto snad
ministr Kopecký ve svém projevu k ideovým pracov
níkům z 9. I. prohlásil doslova: »Z takových nálad,
záměrně pěstovaných pod heslem: Nebát se a nemít
strach, roste živná půda pro politiku ' velezrady...«
Z toho tedy jasně vyplývá, že podle páně ministrova
názoru, strachem musí být ověnčeny skráně občana,
aby mohl být »loyálním vlastencem«. Strach bude
tedy ctností a odvaha velezradou!
Ovšem tím, že KSČ si vytkla nejvyšší mocenské
cíle ve státě, které je těžko sloučiti s demokracií, jak
my jí rozumíme a že za nimi plánovitě, houževnatě a
také se vší důsledností směřuje, přinutila ostatní
strany, aby zvedly rukavici a pustily se s KSČ do
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přec nutné, aby o tom Vaše ruce vydávaly svědectví.
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uec»» několik minut

péče a jejich bezvadný vzhled Vás za to mnoho
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kartáčkem a mýdlem a důkladně je osušte.
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vnuceného mocenského závodu. Je to tragický závod,
na nějž jedině doplácí národ se státem. Nad tímto dra
matem stranicko-politického boje o moc je slyšet
hořké Dýko vy verše: »Já rodné zemi slyšel zvonit
hrana —- ať zhyne národ a ať žije strana!« — Mo
censký boj se někde skončí. Buď bude mít pravdu
ministr informací, KSČ jediná doběhne konečného cíle
a naplní se to, co předvídá: KSČ bude státem a stát
bude KSČ. Nekomunisté a protikomunisté budou
mlčet. Ať si sociální demokraté nedělají ilusí, že by
mohli mluvit a jednat sociálně demokraticky. KSČ by
byla ústavní mocí a pak každý, komu by se to nelíbilo,
byl by »těžkým rušitelem zákonů«. Nebo se ministr
informací se svou stranou hrubě mýlí v odhadu mož
ností v této zemi. Psychologicky i mocensko-politicky
vyhraje demokracie, jejíž principy jsou vyznávány od
sociálních demokratů ke slovenským demokratům.
Může však zůstat takový stav, jaký je dnes? Dnes se
ve velké míře nesleduje nic jiného, než stranická ví
tězství a stranické porážky. Na kopytech závodících
jsou roznášeny ve víru prachu společné zájmy.
Nutnost Národní fronty se všeobecně uzaává, stej
ně se uznává, že by bylo ještě předčasné mluvit u nás
o kontrole parlamentní oposicí. Dravci stranické egoismy jsou překážkou prozatím pro plnost parlament
ního systému. Mimořádnost poměrů charakterisuje i
provisornost zařízení. Nebyli bychom demokraty, kdy
bychom trvale odmítali veřejnou kontrolu, opřenou
o ústavní zvyklosti. Nemůžeme si jako demokraté přát
vidět oposici »pod drnem«. Bylo by nutno také polo
žit zásadní otázku: Kdo nechce být kontrolován a co
se vůbec sleduje tam, kde se kontrola odmítá? Právě
probíhá na př. jednání o platy veřejných zaměstnan
ců. Kdyby byla bývala odpovědná kontrola, bylo by
možné, aby situace dospěla až tam, že existenční mi
nimum státních zaměstnanců by mohlo ohrozit státní
finance a celé naše hospodářství a naši měnu? Jsou
veřejní zaměstnanci za svůj stav odpovědni?
Docházejí nás neuvěřitelné zprávy. Do veřejných
služeb prý se dále přijímá, zřizují se nové a nové
úřady. V předmnichovské republice jsme měli asi 360
tisíc aktivních zaměstnanců ve veřejných službách,
vloni jich bylo již 560 tisíc, ke konci roku však již 617
tisíc; byli bychom rádi, kdyby naše zpráva byla vy
vrácena, ale prý od Nového roku bylo přijato dalších
17 tisíc. Ve státní správě nejvýrazněji můžeme pozo
rovat onen bezohledný stranický boj o posice. Nikdo
se neptá, jestli je to únosné, rozumné, nebo stranické
šílenství. Výhody se vidí jen v tolika a tolika nově
přijatých stranících. Jak se má posuzovat rozpočtové
hospodářství, které zatěžuje občana více, než polovi
nou jeho důchodů? Mluvil jsem s přítelem, který pra
cuje ve znárodněném průmyslovém podniku. Sděloval
mi, že někdy není celý týden v kanceláři, poněvadž je
zaneprázdněn nutnými schůzemi. »O čem schůzujete?«
ptal jsem se. »Pereme se a bojujeme o posice,« zněla
odpověď. »Výsledek?« — »Únava, apatie, znechucení
a odpor k celému Augiášovu chlévu, kde se „bojuje
o posice”.« Tak se převážně promarnilo za pouhý rok
i oněch 120 milionů pracovních hodin. Proto přicházet
dnes s nějakými »dary« republice je jen lichou před
volební agitací.
Stranictví stává se kletbou současnosti. Stranický
duch přízemnosti, chytrácké a zdravé lačnosti ohro
žuje vše, čeho národ dobyl. Nebude-li mít pravdu mi
nistr Václav Kopecký a nestane-li KSČ u konečného
cíle v tomto státě, pak bude nutno v našem životním
zájmu sestřihnout hřebínky oligarchickým kolekti
vum. Za žádnou cenu nemůžeme souhlasit s některý
mi návrhy, povyšujícími stranické zřízení za součást
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ústavního uspořádání. To by znamenalo zákonně po
tvrdit oligarchickou a později snad i totalitní moc.
Podobná situace je i s ÚRO. Jistěže strany jsou před
pokladem politické demokracie, jsou jejími organisačně technickými prostředky, ale nikdy nic víc. Politic
ké strany nesmí stát nad ústavními orgány a po př.
určovat jejich vůli. Parlament nemůže se ostýchat
rozhodovat ústavně podle svého přesvědčení a svědo
mí, nelze na parlamentu žádat, aby poslušně čekal na
předběžné rozhodnutí několika mužů! Poslanci nemo
hou provádět s parlamentní tribuny kritiku navrho
vaných zákonů a pak v poslanecké lavici podle příka
zů a mimoparlamentních dohod několika mužů hlaso
vat pro navrhovaný zákon, který před chvílí podrobili
ostré kritice!
Co si občan vůbec má myslet o politicích, kteří mlu
ví tak a jednají jinak? Nediskretují právě lidé, kteří
vidí v politice stranickou živnost, myšlenku demokra
cie a parlamentarismu ? A není zde zase první příčina
a první vina u politické strany, která za účelem kázně
bere do svých služeb poslušný podprůměr? Žijeme
v době kolektivismu politického i hospodářského. Kolektivismus však ubil osobnosti. Stranický^kolektivismus, skýtající mandáty podle vázaných kandidátních
listin, brání, aby poslanec si u svých voličů svůj man
dát vydobyl a aby byl odpověden jen svému svědomí
a svým voličům. Pak by se nemohlo stát, že by v par
lamentě zasedali často lidé, kteří jsou za mandát vděč
ni jen politické straně. Byl-li by parlament složen
z mužů nejen vzdělaných, ale také politicky správně
myslících, rozhodujících se podle zdravého rozumu,
kteří by byli zástupci svého voliče v pravém slova
smyslu a potom teprve straníky, nenechal by si par
lament rozkazovat, ba naopak by dovedl velmi ener
gicky volat vládu k odpovědnosti.
Naší současné politice a velké části aktivních poli
tiků schází dnes charakter. Charakter v politice je
mnoho víc, než polovina, po něm pak teprve přicházejí
ostatní politické vlastnosti s potřebným vzděláním.
Politické stranictví, překročující v demokracii nutné

meze, vidí překážku právě v nejpodstatnějši vlast
nosti politikově. Velká část dnešních politiků se mylně
domnívá, že funkce a hodnosti teprve dělají politika a
zapomínají, že síla politické osobnosti může být větší
bez funkcí a hodností. I zde a právě zde se projevuje
onen hrubý materialismus, který cílí k sobeckým vý
hodám a denním ziskům. S tohoto stanoviska si také
vysvětlíme řadu někdy nevysvětlitelných úhybů a
překvapivého couvání tam, kde se žádala pevnost a
nesmlouvavost. Ten, kdo dělá politiku osobních aspi
rací, samozřejmě nemůže dělat politiku obecného
dobrého. Kde by měl být cíl a účel, tam je jen prostře
dek jako trnož pod nohami a tam, kde by měl být jen
prostředek, tam se vidí veškeren účel života. Ano,
kompromisy jsou v demokracii nutnou věcí, ale jen
taktickým nástrojem. Kde se však kompromisuje a
handluje s věcmi zásadními, tam se buď jedná o poli
továníhodné slabochy, nebo lidi, kteří šlapou po zása
dách, aby ukojili osobní účely.
Parlamentní demokracie je ohrožována stejně těmi,
kteří usilují o to, aby sami vládli, jako těmi, kteří jsou
ochotni k jakýmkoliv ústupkům, jestliže cesta osobní
ctižádosti a různých výhod zůstane otevřena na volno.
Tento druhý druh politiků není připraven nikdy říci
svoje »ne«. Pasivní stránka některých nekomunistic
kých politických kruhů je významným aktivem pro
komunisty. Velmi se mě dotýká, jestliže občas slý
chám, že »Osudy dobrého vojáka Švejka« nejsou jen
humoristickým románem, ale nutnou příručkou české
politiky poslední doby. Je nutno přiznat, že Švejk je
dnes mnohým vzorem jak na komunistickém, tak i nekomunistickém břehu. Švejk je schopen z komunistic
kého caesarismu i demokratického postoje mnohých
nekomunistů, z dramatického zápasu o mocenské vý
hody politických stran a nakonec z orientace celé po
litiky udělat grotesku. Ať drama, či groteska, bude pro
současníky i budoucí generace toto všechno velmi
drahé! — Česká politika má dnes na vybranou: buď
Marxe, Švejka, nebo Riegra. Příští volby budou
prvým ukazovatelem.

K historii sovětské agrární politiky
Prvního poučení o marxistické theorii soukromého vlast
nictví, v tom i pozemkového, dostalo se mi ještě jako gymnasistovi, někdy v r. 1922 od komunistického poslance Václ.
Mikulička, na jeho schůzi ve Zlíně. Ve svém projevu obhajoval
marxistické učení o tom, že soukromé vlastnictví jest krá
deží, tak svérázné, že byl přerušován humornými poznámkami
svých politických odpůrců, kteří nebyli odpůrci osobními,
v tom zvláště poznámkami továrníka Štěpánka, který mu
připomínal, že obhajoba zmíněné doktríny není jaksi v sou
ladu s tím, že Mikulíček jest vlastníkem hospody v Malenovicích. Ale Mikulíček nedal se tímto nijak mýlit! a pokra
čoval ve svých argumentacích, z nichž jsem si zapamatoval
tuto: Říkal mi jeden náš soudruh, pravil posl. Mjkulíček,
že si po mnoha letech lopotné práce, na níž brala účast také
jeho žena a děti, postavil domek a zařídil malé hospodářství
a ptal se mne, zda i taliový majetek jest krádeží. Odpověděl
jsem mu, že jest to krádež i v tomto případě. Ty jsi, pravil
Mikulíček, nezískal ten majetek jen svou prací, ale nechal
si dřít svou ženu a děti, okrádals jí o její čas, který měla
věnovat své výchově a děti svému vzdělání, tož je to také
krádež.
Mikuličkův výklad zdál se mi tak prostoduchý, že mne
to opravdu rozveselilo. Mohl to být případ mého otce, až na
ten rozdíl, že otec nebyl komunista, ale křesťanský sociál.
Byl továrním dělníkem a s námi dětmi a matkou přestavil bez
stavitele chalupu a obdělával s námi několik měřic pole, při
čemž nebyli jsme nikterak zanedbáváni, chodili Jsme řádně
do školy a tři z nás vystudovali universitu. Povzbuzen Mikulíčkovým výkladem, dal jsem se do studia Marxova »Kapi
tálu«, ale nedokázal jsem přečíst více než asi 100 stran.
»Jede Theorie ist grau,« říkají Němci, k nimž se hlásil
I Karl Marx, syn trevírského velkorabína, ženatý s hraběn
kou Westphalenovou; a poněvadž Jeho theorie mne opravdu
nudily, šálil jsem po knize, v níž se líčí, jak tyto šedivé the-
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orie byly uvedeny v život. Touto knihou jsou »Dějiny všesvazové komunistické strany - bolševiků, kterou v překladu vy
dalo nakladatelství »Svoboda«. Upřímně doznávám, že tato
kniha mi dala dobré poučení přes to, že vše nebylo zrovna
tak, jak se to v ní líčí. Poučila mne také o problému, u nás
dnes aktuálním, o problému agrární politiky, jak se vyvíjela
v Sovětském svazu od roku 1917 až do války, o Čemž chci
v následujícím stručně pojednat!.
Potřeba důkladné pozemkové reformy byla naléhavě poci
ťována v Rusku, zvláště v letech před první světovou válkou.
V tomto směru vedly agitaci radikální strany socialistické,
zvláště bolševici, kteří žádali konfiskaci veškeré statkářské pů
dy a její rozdělení mezi sedláky. Stolyplnova vláda vypracovala
návrhy pozemkové reformy, ale proti ní zahájili ostrou kam
paň jak radikálové, tak i konservativci. Návrhy Stolypinovy
vlády nebyly provedeny, poněvadž sám Stolypin stal se obětí
atentátu a světová válka, do které bylo strženo i Rusko, za
stavila provádění všech plánovaných reforem. Únorová re
voluce a důrazněji ještě říjnová revoluce ruská, zasáhla do
pozemkového vlastnictví v Rusku tím, že umožňovala a pod
porovala rozchvacování statkářské půdy, kterou si rozdělo
vali mezi sebou sedláci, za podpory místních a okresních
sovětů. Statkářská vrstva byla v několika letech likvidována
téměř úplně, a to methodami, jichž se obvykle užívá za revo
lucí, a držiteli půdy stali se téměř výhradně, ale jen proza
tímně sedláci. Tyto revoluční zásahy do pozemkového vlast
nictví, vyvolaly hlubokou křísí v zemědělské produkci, která
ještě v rpce 1926 dosahovala jen 87% předválečného stavu.
(S. 250.) Proto prohlásil na 14. sjezdu strany v prosinci roku
1925 Stalin, že ruská země zůstává stále, přes úspěchy soci
alistické výstavby v průmyslu, zemí agrární a zaostalou.
(S. 254).
Neutěšený stav zemědělské produkce trval i v příštích
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letech a ohrožoval nejen socialistickou výstavbu země, ale
i výživu obyvatelstva. Tak v r. 1927 činil celkový výnos
obilnářské produkce 91% předválečné úrovně, ale tržní část
obilní produkce, prodávaná pro zásobování měst, dosahovala
sotva 37% předválečné úrovně. Bylo nebezpečí, že tržní pro
dukce bude dále klesat. Jak se uvádí na s. 264, byla to kříse
obilnářství, za kterou musela následovat kříse dobytkářství.
Aby bylo možno vyprostiti se z takového stavu, bylo nutno
přejiti v zemědělství k velkovýrobě, v níž by bylo možno
využiti traktorů a zemědělských strojů, a produkci tržního
obilí několikrát zvýšit. Strana se rozhodla proto, opustiti
dosavadní svoji politiku drobení zemědělské, půdy a přejiti
k vytvoření socialistických zemědělských velkozávodů, na
podkladě družstevním, tedy ke kolchoznlctví. Přitom strana
postavila se pevně na Leninovu základnu učení o přechodu
z drobných rolnických hospodářství k družstevnímu, kolek
tivnímu zemědělskému velkozávodů, jak o tom pojednával
Lenin ve XX., XXIV. a XXVI. svazku svých spisů. Tam psal
o tomto problému takto: »Drobným hospodářstvím není
možno vybřednouti z nouze. Budeme-li jako dříve trčet v ma
lých hospodářstvích, třebas jako svobodní občané na svo
bodné půdě, stejně nám hrozí neodvratná zkáza. Má-li se
rolnické hospodářství dále rozvíjet, je nutno pevně zajistit
další přechod, a další přechod neodvratně záleží v tom, aby
nejméně výhodná a nejzaostalejší, drobná, isolovaná hospo
dářství postupným sjednocováním zorganisovala společnpu
zemědělskou velkovýrobu. Jedině tehdy, podaří-li se v praxi
dokázat rolnictvu přednosti společenského, kolektivního, pospo.ného, družstevního obdělávání půdy, jedině tehdy, podaří-li se pomoci rolníkovi prostřednictvím pospolného druž
stevního hospodaření, teprve pak dělnická třída, mající v ru
kou státní moc, skutečně dokáže rolníkovi, že má pravdu,
skiitečně získá na svou stranu pevně a doopravdy mnoha
milionovou dělnickou masu.«
Na 15. sjezdu strany v prosinci r. 1927 zdůrazňoval Stalin,
že z neutěšeného stavu zemědělství vzniká nebezpečí pro
celé národní hospodářství. Východisko z tohoto nebezpečí je
v přechodu malých a rozptýlených hospodářství do velikých
a sjednocených hospodářství na podkladě společenského
obdělávání pudy novou vyšší technikou. Ve sjezdových resolucích mluvilo se, že je nutné, provádět důslednou kolektivisaci zemědělství, rozšiřovat! síť kolchozů, pokračovat! v úto
ku proti kulakům (t. j. velkým sedlákům) a provést! řadu
opatření, která by znemožňovala rozvoj kapitalismu na ven
kově. (S. 266.)
Sjezdová usnesení o kolektivisaci byla na sjezdu potírána
oposicí, kterou vedli Zinověv, Kameněv, Bucharin a Rikov.
To dodalo odvahu kulakům, aby zahájili rozhodný boj proti
politice sovětské vlády. Kulaci odpírali prodávat sovětskému
státu své přebytky, zahájili teror proti kolchozníkům a pra
covníkům strany, podpalovali kolchozy a elevátory. Strana
zahájila rozhodný útok proti kulakům, při čemž se opřela
o drobné rolníky, z nichž vytvářela komitéty bědnoty, kon
fiskovala s pomocí kombědů obilní přebytky kulaků, z nichž
dostávala vesnická chudina 25%. (S. 269.)
V letech 1928—1930 dochází k hromadnému vstupu rolníků
do kolchozů, čehož použila vláda k provedení likvidace všech
zbytků kulactva, jež byly stále ještě mocné. Přechod ke kolektivisacl, píše se na s. 280, neměl ráz prostého a klidného
vstu|>ování rolnických mas do kolchozů, nýbrž masového boje
rolnictva proti kulakům. Rolníci vyháněli kulaky z půdy,
»rozkulačovali« je, konfiskovali dobytek a stroje, dožadovali
se od sovětských úřadů, aby kulaci byli zatčeni a vyhoštěni.
Kulaci, kteří ještě v roce 1927 produkovali 600 milionů pudů
obilí, zatím co kolchozy a sovchozy pouze 35 milionů, byli
v příštích letech likvidováni. Tehdy Stalin napsal v Otázkách
leninismu: »Hroutí se a mizí poslední naděje kapitalistů
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všech zemí, snících o znovuzřízení kapitalismu v SSSR —
posvátného principu soukromého vlastnictví. Rolnictvo hro
madně opouští vychvalovaný princip „soukromého vlast
nictví“ a přechází na cestu kolektivismu, na cestu socialismu.«
(S. 282.)
Na s. 283 a dalších stranách liči se velmi podrobně a s pře
kvapující otevřeností nedostatky, závady a přehmaty, jež
provázely přechod od individuálního ke kolektivnímu hospo
dářství. Podle tohoto líčení docházelo na mnoha místech k pro
jevům násilných aktů na venkově proti sovětské vládě, k sa
botážím a teroristickým aktům proti funkcionářům strany.
Toto hnutí podněcovali jednak kulaci, kteří se vloudili do ve
dení kolchozů, a jednak neschopné a zločinné živly mezi sa
mými kolchozníky'. Ale vedení strany zvládlo různými opatře
ními situaci, zavedlo pořádek do kolchozů, sesadilo neschopné
funkcionáře, takže do r. 1935, kdy bylo zkolektivisováno 99%
zemědělské půdy', byl celý problém kolektivisace zvládnut.
Taková byla asi cesta od vlastnictví individuálního k vlast
nictví kolektivnímu na zemědělském úseku: Za carského re
žimu dožadovali se bolševici konfiskace statkářské půdy a je
jího rozdělení mezi sedláky. Když dosáhli bolševici v r, 1917
moci, dali statkářskou půdu do vlastnictví sedlákům ve smys
lu zásady, že půda patří těm, kdo ji obdělávají. Během 10 let
po říjnové revoluci rozdělili pak vesnici na dvě části, a to na
malé sedláky (bědnota) a velké sedláky (kulactvo). V letech
1928—1934 likvidovali bolševici kulaky a v této době provedli
kolektivisaci veškeré zemědělské půdy, poněvadž malé, trpa
sličí zemědělské usedlosti nevyhovovaly potřebám socialistic
kého hospodářství. V letech 1917 až 1937 bylo v SSSR sou
kromé vlastnictví až na malé zbytky likvidováno nejen v ze
mědělském úseku, ale 1 ve všech jiných odvětvích hospodář
ského života. Tím byla dokončena a upevněna vnitřní organisace sovětského socialistického státu, ovládaného od říjnové
revoluce jedinou stranou a to Všesvazovou komunistickou
stranou (bolševiků).
Všecky cesty vedou ke komunismu — prohlásil nedávno
Molotov, čímž připomněl světu, že bolševici se nevzdali hlav
ního kusu marxistického učení, jímž je vytvoření světového
řádu socialistického na troskách řádu soukromokapitalistického. Dříve panovaly mezi, bolševiky neshody, pokud se týká
způsobu uskutečnění této myšlenky. Trocký a jeho stoupenci,
vyznávající ideu permanentní revoluce, učili, že socialistické
zřízení v Sovětském svazu může se udržeti jenom tehdy, když
bude takový řád současně zaveden v celém světě, a to světo
vou proletárskou revolucí. Naproti tomu Lenin učil (S. 158),
že vítězství socialismu ve všech zemích současně je nemožné,
že socialismus zvítězí nejdříve v jedné neb několika zemici),
kdežto ostatní země zůstanou po jistou dobu zeměmi kapita
listickými. Podobně smýšlel 1 Stalin, který na 14. sjezdu stra
ny v dubnu 1925 se postavil za Leninovy směrnice. (S. 252·)
Poněvadž však si byl vědom nebezpečí, které hrozí Sovětské
mu svazu z kapitalistického obklíčení, prohlašoval nutnost od
stranit takové obklíčení, a to vítěznou proletárskou revolucí
alespoň v několika zemích, neboť jen tak bude socialistický
řád v Sovětském svazu trvale zabezpečen. Po vydání nové
ústavy sovětské soudil Stalin, že i jiné národy zavedou ve
svých zemích socialistický řád, až poznají jeho výhody oproti
řádu soukromokapitalistickému. Stalin předvídal správně.
Režimy lidově demokratické, které se po válce ustavily v úze
mích východně od čáry Štětin—Terst, z nichž sovětská armá
da vytlačila Němce, přijaly nebo postupně přijímají zásad)
liosiMXlářského a i>olitlckého socialistického řádu, jak byl
uskutečněn v SSSR, mezi něž patří také přeměna individuál
ního zemědělského hospodářství, v hos|»odářství kolektivní,
jež byla v některých lidově demokratických republikách už
z velké části provedena.
Že pak komunistický postup v zemědělské politice ve stá
tech střední a východní Evropy liší se od agrární politiky so
větské jen dočasnou taktikou, ne však co do konečných cílů,
o tom svědčí článek komunistického národohospodářského
oficiosa Vargy, jenž v říjnovém čísle časopisu »Mirovoje
chozjajstvo i mirovaja politika« o tom mimo jiné napsal:
»Výrobní prostředky v průmyslu se po velké říjnové re
voluci staly majetkem společnosti. Půda byla sice nacionalisována rovněž, též výrobní prostředky, toho však nebylo vy
užíváno společností, nýbrž přiděleno jednotlivým hospodář
stvím, jejichž počet vzrostl o 9 až 10 milionů a činil pak cel
kově 25 milionů jednotlivých selských hospodářství. Tento
postup byl však politicky naprosto správný, jak ukazuje
1 smutná zkušenost maďarské sovětské republiky, která se
pokusila přeměnit velkostatky rovnou v kolchozy a sov
chozy, což právě v nemalé míře zavinilo její pád. Kolektivi
sace, jakož i odstranění kulactva jako třídy bylo v SSSR pro
vedeno teprve po upevnění sovětského systému
a tehdy, až mohl socialistický průmysl vybavit zemědělství
potřebnými stroji a nářadím. Teprve pak byla selská
malovýroba nahrazena socialistickou velko
výrobou i v zemědělství.«
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Když se v starých Čechách konfiskovalo
V článku „Když se v Cechách nekonfiskovalo“ („Obzory
č, 52/1947) jsem podal obrázek z onoho krátkého, avšak bla
hého údobí mezi ukončením jedněch nepokojů a počátkem
dlouhé a strastné války (1609—1618), kdy se v Čechách ne
konfiskovalo a zároveň věřilo v trvalý; nezvratně zaručený
mír.
Po konfiskacích, provedených za českého povstání, při
nesla doba pobělohorská mimo jiné i zvrat dosavadního
uspořádání majetkových poměrů v zemi. Ujímalit se vůdcové
eísařsko-ligistické armády, která v druhé polovině roku 1620
vtrhla do Čech, hned při svém tažení, statků. které doposud
náležely význačným účastníkům povstání. Ještě před bitvou
bělohorskou podal k výzvě svého panovníka president král,
komory české Vilém Slavata (jeden z těch, jimž bylo jmění
vůdci Českého povstání zkonfiskováno) dobrazdání z 3. listo
padu 1620 o tom, jak mají být zatímně v jednotlivých kra
jích, obsazených vojsky krále Ferdinanda II·, spravovány
dvěma zvláštními komisaři „statky pozemské i šosovni oby
vatelů tvrdošíjných a neposlušných na místě a k ruce císaře·“
Třebaže po dobytí Prahy bavorský vévoda Maxmilián jmé
nem královým slíbil všem stavům, kteří za milost požádali
a králi Ferdinandovi se podrobili, ochranu a bezpečnost
života a jm ění, konaly se ve Vídni bez prodlení porady
o dalším postupu. Proti tomu, aby se hned přistoupilo k pro
měně náboženství a vypuzení protestantů, se postavil chytrý
Pavel Michna z Vacínova, muž. kterému v červenci 1609
jeho náboženské přesvědčení — na rozdíl od jeho kolegů —
nijak nevadilo, aby jako úředník české dvorské kanceláře
spolupodepsal Rudolfův majestát na náboženské svobody!
Pravili prý tehdy: „Jen toho nečiňte, nyní by protestanti
ještě mnoho věci s sebou pryč odnesli, ze země by bylo ještě
příliš mnoho peněz odstraněno a tak by protestanti vyhnan
ství snadno snášeli. dříve je potřebí na majetku jejich dů
kladně je ztrestati, ochudili, pak to půjde velmi lehce.“
Na vídeňských poradách byli odpůrci Ferdinandovi rozdě
leni podle svého proviněni na tři třídy, při čemž se za vinu
Madlo i pouhé uznávání falckého kurfiřta za českého krále,
at bylo dobrovolné nebo vynucené... Historik charakterisuje smýšlení účastníků porady tak, že podle jejich názoru
„bez viny byli pouze ti stavové, kteří před povstáním
uprchli do ciziny; o každém jiném se mohlo míti za to,
Že povstalce podporoval, nebot kdo nebyl donucen, aby aspoň
nějakým způsobem přispěl na povstání“?
K zabíráni statků význačných „vzbouřenců“ docházelo
ihned poté, co se nová vláda ujala moci nad Prahou i zemi.
Avšak nejen to: došlo i k nucené výměně všech peněz, raže
ných za kralováni Bedřicha Falckého a patentem ze dne
26. prosince 1620 ke zrušení rozsudků za povstání vynese
ných. Historik praví, že „toto nařízení mělo vzápětí nemilé
a křiklavé změny a nadlouho podkopalo vážnost a úctu
k soudům. Moci se ovšem lidé poddali, ale nikdo nemohl za
bránili tomu, aby] lid nechoval mínění, že i rozsudky nových
soudů jsou pomíjející a že dnes nebo zítra také mohou býti
zrušeny·“
Do poloviny roku 1621 mělo zabíráni majetku stále ještě
omezený rozsah, třebaže postihovalo majetek značně veliký.
Propadali v prvé řadě ve prospěch fisku majetek osob uvrže
ných do vězeni a popravených (zde vzpomeňme obětí krvavé
exekuce z 21. června 1621, provedené na Staroměstském ná
městí), majetek osob, které uprchly z Čech a účastníků po
vstání, kteří ještě za jeho průběhu zemřeli. Nejtěžší rána
dopadla však na českou zemi a její stavovskou obec až v době
následující. Nazývala se (a tento název nelze pojímati než
ironický) „g e ner álni pardon“. Král sice svými pa
tenty promíjel svým poddaným všechna provinění proti
sobě spáchaná a tresty na ctí a hrdle, avšak zároveň
ukládal knížeti z Lichtenštejnu, aby všechny osoby, které se
za povstání provinily, „před sebe obeslal a je vyzval, aby
každý sám. v spisu provinění svá vyznal a v něm i odhad
nutí svého statku všeho a všelijakého jmění podat

Národní pojištění
in.
Dále zavádí osnova úplně nově invalidní důchod
manželky. Tento má být poskytován tehdy, když manžel
ka pojištěncova nebo důchodcova pro svůj nepříznivý zdra
votní stav nevykonává a ani trvale vykonávat nemůže ob
vyklé práce, spojené s vedením domácnosti. U této nové dáv
ky je po prvé zřejmá zásada, že národní pojištění chce se
na rodinu dívat jako na celek, kde příjmy jednotlivých členů
rodiny tvoří vcelku důchod rodiny, a proto chce hraditi újmu
která v popsaném nebo podobném případě nastane.
Těžkým oříškem bude stanovení podmínek pro nápad
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podle čehož každému uložena býti měla jistá pokuta
na- statku nebo penězích, k splacení znamenitých
škod a útrat i přenáramných dluhů (nesmírných výloh vá
lečných), pozdvižením stanů způsobených“. Císařskou reso
lučí z 18. ledna 1622 byla zřízena zvláštní komise k provedeni
tohoto zvláštního ..pardonu“·
Z obviněni, jež byla předvolaným osobám přičítána, musily
se tyto samy očišfovati a svou nevinu hodnověrnými svědky
prokazovali, A to bylo hodně obtížné, nebot se m, j. obžalo
váným kladlo za provinění již to, že platili berně a kontri
buce stavovským direktorům a králi Bedřichovi, že se zú
častnili veřejných výprav a k někdejší ..nepořádné“ vládě
podávali žádosti.
Pro náladu, jež v zemi zavládla, příznakem věru charakte
ristickým je to, že se nikdo neodvážil proti konfiskačnl ko
misi dovolávati se někdejšího majestátu krále Rudolfa o ne
zabavování statků — kromě Albrechta z Valdštejna, který
tak učinil na obranu statků Smiřických. Avšak i on se spo
kojil s kompromisem! I v těch případech, kdy provinilci byli
odsouzeni ke 2trátě části majetku, byl konfiskován majetek
celý a nepropadlá část měla býti vyplácena v penězích. To
se ovšem jen tak jednoduše nedělo. Rovněž musil připomi
nati král svým komisařům- zásadu právní rovnosti, aby se
totiž stejně provinilým stejná pokuta ukládala... Menším
trestem něž ztráta majetku bylo odsouzení k manství, t. j.
k lennímu poměru. Tohoto způsobu se užívalo u osob lehčeji
provinilých. Počínání konfiskační komise charakterisuje
historik takto: „Komise odsuzovala povstalce úplně libo
volně, jak se říká, podle kabátu. Kdo měl statek zapsaný
v zemských deskách, ten byl podezřelý, že je povstalcem,
a čím více kdo měl, mohl být jist, že jej stihne tím větší po
kuta. Mohli bychom uvésti mnoho šlechtických osob, které
nebyly potrestány a pokutovány pouze proto, že neměly ma
jetek nebo že jejich statek byl zadlužen nad skutečnou cenu.
Těm bylo uděleno úplné odpuštění a byly osvobozeny i od
peněžité pokuty· Byli to často lidé, kteří za povstaní hráli
vynikající úlohu. Také příliš zadlužené statky byly provinil
cům ponechávány. .·“ A že kvetlo udavačstvi, jímž bylo
možno vysloužiti si. znamenitou odměnu i ve statcích obvi
něného, není snad třeba ani dodávati.
Třebaže do české stavovské obce pronikla, nákupem zkon
fiskovaných statkři řada cizozemců, o císaře zasloužilých,
přec si lví podíl v honbě o kořist uchovala domácí věrná
šlechta. I tato okolnost je však zajímavá. V císařském voj
sku, jež táhlo v druhé polovině roku 1620 na Prahu, byli jen
dva čeští, králi věrní páni (Albrecht z Valdštejna, Heřman
z Černína); když se dělila kořist, bylo věrných nepoměrně
víc. ·. Český živel byl ve své podstatě zasažen až konfiska
cemi, jež po bělohorské bitvě následovaly. Byla to kon
fiskace frýdlantská, jež r. 1632 postihla účastníky saského
vpádu do země a jejíž výnos měl náleželi Albrechtu z Vald
štejna; avšak dříve než byla skončena, propadl její výnos,
avšak také i ostatní velké nakořistěné jmění Valdštejnovo
a jeho druhů, kteří byli v r. 1634 v Chebu pro zradu bez soudu
pobiti, nové velké konfiskaci. Teprve tato konfiskace, jejíž
výnos byl většinou rozdělen mezi cizácké dobrodruhy, za
sloužilé o pád frýdlantského vévody, změnila nadobro tvář
české stavovské obce, pokud jde o její národní složeni,
Podle statistiky, kterou sestavil Tomáš V. Bílek v ..Ději
nách konfiskaci v Čechách“ (Praha, 1882). bylo z úhrnného
počtu statků v zemi 926 všemi císařskými konfiskacemi po
stiženo 491. Avšak z nezabraných 435 statků bylo 253 nepa
tmých, jen 182 statků bylo větších· Mezi 491 zabavenými
statky bylo pak 275 rozsáhlých panství, která sama zahrno
vala dvě třetiny království, takže podle Bílkova úsudku pro
padly konfiskacím skoro tři čtvrtiny země.
Avšak přece v době pobělohorské byl v Cechách někdo,
kdo byl chudší a měl více dluhů než před Bílou horou. Jak
jsem již naznačil v článku „Když se v Čechách nekonfisko
válo“, byl to tehdejší český stát, ústavně representovaný
svým králem·..

Emil Vojane 9.
vdovského důchodu. Zde si musíme být vědomi, že
určitá část dnešních pojištěnců má zajištěno, že vdovy po
nich dostanou bezpodmínečný vdovský důchod. Považuji za
spravedlivé, aby bylo jednak toto nabyté právo zachováno,
jednak aby bylo rozšířeno na ostatní pojištěnce. Snad by se
dalo souhlasit pouze s tím, aby vdovám mladým a bezdětným
se dostalo pouze určitého odbytného, neboť by se s hlediska
sociálního nedal v takovém případě odůvodnit bezpodmínečný
vdovský důchod.
Osnova stanoví dále podmínky, za kterých dostane důchod
družka. Zavedení této dávky není možno uvítat příznivě,
neboť narušuje, a to velmi podstatně, instituci manželství.
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Poměr družky není žádným poměrem právním a již z toho
důvodu tu hrozí nebezpečí, že budou v takových případech odškodňovány poměry podnájemnické a pod. Doporučovalo by
se tuto dávku škrtnout.
Ve shodě se zásadou, že rodina tvoři celek, se nové upra
vují podmínky pro důchod sirotčí. Tento má být! po
skytován osiřelému dítěti, jehož oba rodiče nežijí nebo, nemá-li
jeho živitel (na př. nevlastní rodič, osvojitel) nárok na vý
chovné podle tohoto zákona. Na jednostranně osiřelé díté
bude poskytováno pouze výchovné.
Důchody, které budou poskytovány podle návrhu osnovy,
mohou býti zvýšeny až o polovici, je-li důchodce tak bez
mocný, že potřebuje ošetření a obsluhy jinou osobou.
Dále zavádí osnova nově zvýšení pro manželku,
které se má poskytovat příjemci starobního či invalidního
důchodu, je-li jeho manželka invalidní nebo dosáhla-li 65 let
a nemá vlastní důchod.
Z důvodů jednak populačních, jednak proto, že dosavadní
zákony důchodového pojištění znaly v ý b a v n é, ponechává
tato osnova 1 tuto dávku a stanoví jí určitou částkou.
O výši důchodu se prozatím nezmiňuji, poněvadž tato
bude jistě ještě předmětem úvah a porad.
Dále je do osnovy vhodně vpracována partie o odškod
nění pracovních úrazů, které je dnes předmětem
zvláštního odvětví sociálního pojištění. Podle návrhu mají
býti odškodňovány všechny úrazy při jakékoliv práci, což
znamená podstatné rozšíření dnešního stavu, kdy se odškod
ňuj! úrazy pouze při práci v určitých druzích podniků. Od
škodné bude poskytováno pouze zaměstnancům, domáckým
dělníkům a spolupracujícím členům rodiny osob samostatně
výdělečně činných. Těmto posléze jmenovaným je umožněno
dobrovolné pojištění. Odškodné nemá být poskytováno ve
fcrmě důchodu, nýbrž jenom u invalidit těžších (více než
30%), kdežto při nižších ztrátách (od více jak 10% do 30%)
má býti poskytováno jednorázové odškodné.
Konečně je nutno se zmíniti o důchodu so-ciálním,
který má býti poskytován těm, kdo nemají nárok na důchod
ani podle tohoto zákona, ani podle dosavadních zákonů,
jsou-li starší 65 let a jsou potřební. Nebude se tedy opakovat
historie, nýbrž každý, kdo pracoval a splní podmínky pro
tento důchod, bude ho také pobírat. Tím bude také splněn
velký úkol sociální a jednotně upravena péče o sociálně slabé,
která je dnes rozdílná a neorganisovaná (stát, starobní pod
pory, obecní chudinská péče a pod.).
Úhrada nákladů na tyto důchody se opatří jednak p o

j i s t n ý m, které osnova stanoví na 10% vyměřovacího ná
kladu a přirážkou za pojištění úrazové ve výši 2% tohoto
základu. Jednak předpokládá — a to zcela správně — osnova,
že také stát bude přispívat, a to ve formě státního pří
spěvku. Je to požadavek správný, neboť se jedná o poji
štění národní, které v mnohém přebírá na sebe úkoly státní
správy.
Výdaje na důchodové pojištění budou činiti v roce 1948
9.500 milionů a stoupnou v roce 1953 na 12.600 milionů Kčs
u zaměstnanců. Výplaty u osob samostatně hospodařících
budou v prvních 4 letech hlavně spočívat ve výplatě důchodů
sociálních. Počet osob, které přicházejí v úvahu pro posky
tování sociálních důchodů, činí 820.000. Protože nelze oče
kávat, že by všechny tyto osoby prokázaly podmínku po
třebnosti a protože je nutno přičístl osoby 651eté, které
již důchod požívají, lze odhadnouti, že v prvním roce zave
dení národního pojištění budou činiti výplaty 3—5 miliard Kčs
a v roce šestém trvání pojištění budou tyto náklady činiti
3.600 až 5.600 milionů Kčs.
Částka, potřebná na výplatu výbavného, se odhaduje ročně
na 600 milionů Kčs. Předpis pojistného u zaměstnanců bude
činiti asi 11.310 milionů, u osob samostatných 4.560 milionů
Kčs. S ohledem na vydáni na důchody, bude národní pojištění
vyžadovali v prvních letech příspěvek státu ve výši 4.800 až
5.400 milionů Kčs a stoupne po 6 letech trvání důchodového
pojištění na 6.000 až 6.500 milionů Kčs. V prvních letech
národního pojištění lze očekávat! přebytek příjmů nad vy
dáním tak, že akumulace kapitálu v 7. roce bude činit asi
36 miliard Kčs. Dosáhne tedy dvojnásobku ročních vydání.
Úhrnné vydání na důchody se v národním pojištění odhaduje
na 15 až 16 miliard Kčs, bude tedy náklad na veškeré soci
ální pojištění nemocenské i důchodové činit v 1. roce trvání
národního pojištění asi 26 až 27 miliard Kčs.
Musím zvláště zdůraznit, že jde o dílo celé Národní
fronty, se kterým nesmí býti »kupčeno«, nýbrž musí býti
posuzováno věcně. Jedno bych ještě chtěl říci: Právě proto,
že jde o velké dílo, nutno je uvážit řádně a věcně po všech
stránkách, nespěchat příliš a věcně kritisovat, neboť ukvapenost by mohla jen uškodit.
Konečné slovo zde bude núti parlament. A ten jistě provede
řadu změn a úprav. Celé toto veliké dílo musí býti dílem
sociálně dokonalým, ale také národohospodářsky únosným
A tyto zájmy zladit, není jistě věcí snadnou. Tato úvaha má
býti příspěvkem k diskusi.

Německo — klínem v Marshaliově valu?
Švýcarský týdeník, proslulý až dosud nejen znamenitými
informacemi, ale především věcností pohledu a liberálním po
suzováním věcí a událostí, přinesl v jednom z čerstvých čísel
karikaturu, nad níž poněkud zamrazilo v zádech, tím spíše,
že jde o časopis, který až dosud často vynikal také sympatie
mi a pochopením pro ruská stanoviska. Na první stránce čísla
je tedy vyobrazena mapa Evropy, jejíž východní polovinu na
tírá ruský medvěd (s nezbytnou zahnutou dýmkou) rudou
barvou z plechovek, opatřených nápisem Kominforma; rudá
barva šplíchá se štětce mocně také do západní evropské
poloviny. Pod tím nápis: »Jak dlouho má být ještě Evropa
lakována?« A aby bylo zřejmo, že tento časový údaj ne
záleží tak dalece na samé Evropě, sváží se nad evropskou
pevninu se zobcem, hrozivě namířeným k medvědovi, americ
ký sup s mohutnými drápy, jejich výzbrojí je svazek smrtí
cích paprsků a atomová bomba.
Nebylo by zajisté radno dělat z jednoho obrázku ukvapené
závěry. Příznačné je však na něm toto: nahraďte si americ
kého supa říšským orlem a dostanete rázem karikaturu, která
by byla klidně mohla v roce 1944 »zdobit« Goebbelsův týde
ník »Das Reich«. Bezpochyby: tady už nejde o kreslířský nebo
situační vtip; tady se už dělá čirá propaganda. Jsme tu —
jenomže na druhém břehu —- na úrovni téhož politicky užité
ho umění, které už po měsíce továrenský fabrikuje pan Lev
Ilaas na př. v týdenících »Tvorba« nebo »Kulturní politika«.
Neukvapený závěr z jednoho obrázku mohl by tedy býti
tentýž, jaký nám nabízí světové zpravodajství na vlnách ethe
ru nebo soustavná četba mezinárodního tisku: pozvolná, ale
vzestupná radikalisace smýšlení, které závěry, jež ještě do
nedávna přijímalo s hrůzou a úzkostmi, počíná čím dále, tím
resignovaněji bráti na vědomí jako neodvratný fakt.
Bezprostřední {»ozornosti zasluhuje si v této souvislosti pro
nás zejména nápadná změna, kterou prochází světové a ev
ropské veřejné mínění zejména v otázce Německa. Včerejší
nepřátelé Německa v zámoří i na evropské pevnině — a kdo
nebyl v Evropě včera nepřítelem Německa? — počínají
se vesměs orientovat! ne snad k politice, zaměřené přátelsky
vůči samotnému Německu, ale jaksi v širších a povšechnějších
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souvislostech, v nichž však Německu znovu připadá podstatná
a důležitá úloha. Někdejší převážně citový postoj vůči Něm
cům a Německu, vyvolaný zvěrstvy nacistického režimu, po
číná znatelně ustupovat koncepcím zejména hospodářské po
vahy, v nichž vedoucí roli hraje chladná a v leckterém směru
také utilitaristická úvaha. Nebylo lze zajisté očekávat, že
světové veřejné mínění přestane natrvalo na pocitech, které
v něm vyvolala hitlerovská hrůzovláda; ale rozkol mezi spo
jenci minulé války a formace nových front přehlušuje, bohu
žel, i samozřejmý příkaz nt^jé obezřelosti, k níž by radila
zkušenost zcela nedávná. Návrh na připojení jižního Schleswigu k Dánsku, s nimž vystoupil nedávno dánský ministerský
předseda Kund Kristensen, setkal se na př. s takovým odpo
rem dánské veřejnosti, že vedl k pádu Kunda Kristensena.
Stařičký Christmas Môller, jedna z nejrepresentačnějších po
stav dánského politického života, dal tomuto odporu výraz
v parlamentě těmito slovy: »Pro nás musí být rozhodující
stanovisko právní a právo na jižní Schleswig nemáme, proto
že jsme výsledek lidového hlasování v roce 1920 uznali za
definitivní. Chtít dnes rychle profitovat na útraty dočasně
slabého Německa, byl by nejenom historický omyl, který by
sotva kdy v budoucnosti bylo lze napravit beze škod, ale imi
tovali bychom tím zároveň velmocenské methody a my máme
všechny důvody, abychom se jich vystříhali.«
Tyto obavy před budoucím hněvem »dočasně slabého Ně
mecka« posilují na druhé straně už dnes sebevědomí Němců
a není pochyby, že jsou jedním z podnětů k rychlému rozvoji
politického života zejména v západních pásmech Německa.
Nechť se cokoli říká a píše o vývoji politických poměrů v zá
padním Německu, jisté je, že ani Angloameričané nemají
s Němci právě snadné živobytí. Není to jen proslulý »plán M«,
který jim v poslední době ztrpčuje život, při čemž je zcela
lhostejné, zda jde o »pravý« nebo »podvržený« plán — jisté
je, že vlaky podle tohoto plánu jezdí, což je pro každý jízdní
řád okolnost dosti důležitá. Příznačné však je, že politické
invektívy, výčitky a náýky neobracejí se v západních němec
kých pásmech proti Rusům, jak by snad kdekdo z nás mohl
očekávat, ale že jsou naopak přímo adresovány do anglo
amerického tábora. Němci, jak se zdá, nemají mnoho chuti,
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pustiti se sami sobě <lo vlasu nebo vyvolati něco na způsob
mezipásmového boje, to jest v jiném smyslu uznali dnešní
rozdělení Německa. Socialistická německá Einheitspartei chrlí
sice ze všech houfnic nadávky na německého sociálně-demokratického vůdce Schumachera, nikoli však (jak to s oblibou
činí náš komunistický tisk) jako na reakcionáře a fašistu,
ale právě naopak jako na »rozbíječe německé jednoty« a
»zrádce národa a jednotného Německa«. Přitom je pří
značné, že »západní Němci« neoplácejí stejným způsobem
pánům Pieckovi nebo Grotewohlóvi, vůdcům komunistického
pruského Německa. Aniž by se tedy nechávali strhnout
k mezipásmovému boji, vylévají si Němci západních pásem
všechnu hořkou lítost na vlastních okupačních mocnostech
a je mnoho známek, že také pruští komunisté by klidně ne
chali pana Schumachera a pustili se s náramnou chutí do
Rusů, kdyby jim v tom nebránila cílevědomá sovětská poli
tika. 0 dnešní neutralitě Němců, povzbuzených rozkolem mezi
spojenci, jak se jeví v západních německých pásmech, z nichž
k nám dochází více zpráv, svědčí ostatní velmi zřetelně tento
dopis význačného ruhrského politika a národohospodáře,
otištěný v jednom z posledních čísel švýcarské »Weltwoche«:
»My, západní a jižní Němci, náležíme podle tradice a život
ních ideálů v zásadě samozřejmě k bloku západních
velmocí, vedenému Amerikou. Jako starý poslanec říš
ského sněmu a znalec smýšlení lidu, cítím však, jak nám
půda západní oři e n táce stále více a více mizí
pod nohama a jak se zraky mých spoluobčanů
stále zřetelněji obracejí k Východu. Jenom
brzká a úplná změna okupační politiky západních mocností,
zvláště odvolání vojenské byrokracie a omezení zásahů na
všeobecný a povšechný dohled, uvolnění práce německého
průrtiyslu a německého obchodu, povolení peněžního úvěru
a úvěru surovin a vůbec respekt k zásadě „žít a nechat žít“
může zastavit nebezpečný proces ztráty poslední špetky dů
věry v západní velmoci. Jinak budou čím dále tím mocněji
právě nejaktivnější a nejinteligentnější představitelé jižního
a západního Německa a s nimi masy mladých a středních roč
níků neodvratně přitahováni vábením nacionalistických sirén
Východn, ačkoli nemají v lásce komunismus a nemohou dosud
zapomenout! Rusům události ve východním Německu. Ale
zoufalství nad neutěšenou hmotnou situací, poznání neschop
nosti okupačních mocností a zraněný nacionálni cit
ženou právě nejhodnotnější masy lidu do náruče těch, kdo
vyhlašují, že budoucnost Německa je jenom v dorozumění
s Ruskem a že přiznání k Rusku nemusí ještě znamenat při
znání ke komunismu.«
Výhrůžný charakter tohoto pozoruhodného listu nepotře
buje však žádného zvláštního zdůraznění, tím spíše, že Je
každému známo, že »přiznání k Rusku« mohlo by sice na
vodit v »nejhodnotnějších německých masách« západních pá
sem vidinu německé politické jednoty, jak přichází z vý·
chodu, sotva by však mohlo v Německu překonat pocit »zou
falství nad neutěšenou hmotnou situací«, do níž Němce
uvrhla prohraná válka, zločinné jimi samými vyvolaná.
Komentátor švýcarské »Weltwoche« připojuje k tomuto
dokumentárnímu svědectví »muže, jehož praktického smyslu
a politického instinktu si mimořádně cení«, úvahu, v níž zdů
razňuje, že všechny ostatní zprávy, které mu zhusta docházejí
z Německa, shodují se přímo nápadně * tímto slavnostním
prohlášením. Pozoruhodně však, zejména v souvislosti s tím,
co Jsme zprvu řekli o základní změně, která se projevuje
v evropském veřejném mínění ve prospěch Německa, ztotož
ňuje se plně s vývody starého říšského poslance a podtrhuje
Je ještě, nepřestávají kárati západní velmoci ze zaujatost!
vůči Německu — »jako bychom byli stále ještě v roce 1945,
inscenují se v Německu procesy s t. zv. válečnými zločinci a
obracejí se proti mužům, jako je Welzsäcker, Jemuž Je snad
možno vytýkat) nedostatek energie proti Hitlerovi, nikdy však
ochotu ke zločinu!« Následuje několik dobře míněných rad
Američanům, aby ve své politice vůči Německu uplatnili ty·
též methody, kterých s takovým úspěchem používají doma,
totiž methodu svobody a zejména svobody práce. Jenom ta
ková politika skýtá prý naději, že »také v Německu vybojuji
positivní sily Západu vítězství nad tupou nesvobodou Východn,
Jako se to už stalo ve Francii, v Itálii a v ftecku.«
Pozoruhodný Je konečně i závěr švýcarského komentátora:
»Pokud však nebude dosaženo tohoto cíle, nebude ani řeči
o americkém vítězství nad Ruskem ve „studené válce“. Vždyť,
1 když se podaří upevnit! posice Západu ve Francii, v Itálii
a v ftecku, o evropském zajištění bude lze mluvit teprve ten
krát, až také 65 milionů Němců v srdci Evropy bude získáno
pro Západ. Pokud nebude dosaženo tohoto cíle, Je tu stálá
hrozba, že se Německo stane klínem v Marshallově plánu, či
snad správněji a lépe řečeno v „Marshallově válu“ proti Vý
chodu.«
Citovali Jsme tu obsáhle německý hlas i švýcarský komen
tář, abychom českému čtenáři dokumentovali to, co jsme na
značili hned ze začátku. Zdůrazňuji znovu, že Jde o zásadní
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redakční stanovisko významného a váženéh< listu vysloveně
liberálního zaměření, listu, který po celou dobu války zaují
mal nesmiřitelný postoj vůči nacismu a až donedávna neoby
čejně smířlivé a sympatické stanovisko vůči Rusku. Nás
ovšem na tomto zjevu zaujímá především obrat veřejného
evropského mínění v postoji vůči Německu (v tomto smyslu
je tento hlas spíše typický a charakteristický nežli ojedinělý),
a dále neklamná známka faktu, že Němci se za dnešního
stavu mezinárodních vztahů patrně velmi brzo pustí na cestu
hrozeb, ne-li vydíráni, v čemž jim rozkol mezi spojenci bude
spojencem nad jiné vítaným. Jsme neobyčejně skeptičtí k hla
sům, které často i u nás pokládají Německo za možného spo
jence ať Západu proti Východu, ať Východu proti Západu.
Ať se už budoucí politika Německa utváří jakkoli, je v po
vaze a v možnostech každého početného národa, aby prováděl
politiku vlastních zájmů, a Němci měli odjakživa dobrý smysl
právě pro tento druh politiky, i když ji — prozatím — ne
prováděli vždy s plným zdarem. V hloubi svých duší budou
ostatně dosti dlouho pokládat za svého nepřítele jak Východ,
tak i Západ, i když to jen podle okolností budou moci také
dávat najevo. A z tohoto důvodu nelze mítj právem mnoho
důvěry v žádné jednostranné řešení německého problému.
Tvrdí se arci často, že dnešní rozdělení Německa by se mohlo
na konec ukázat třeba 1 blahodárným pro příští evropský vý
voj, zejména, přispěje-li k odpruštěni západního a jižního Ně
mecka — vždyť Prusko a nikoli Německo bylo vždy vlast
ním zdrojem ohrožení pro Evropu. Na druhé straně nás sou
časná ruská okupace Pruska zbavuje nebezpečí, alespoň akut
ního. Nesmíme však zapomínat, že hospodářská struktura
Pruska, stejně jako jeho sociologická struktura a nacionálni
charakter, jeví neobyčejný sklon k socialismu — už Novalis
vyhlašoval »pruská kasárna za mateřskou školu socialismu«
a Oswald Spengler proklamoval tuto skutečnost pregnantní
a lapidární větou: »Preussentum ist Sozialismus — Prusko
jest socialismus.« Bude-li v Průších vytrvale pěstována tato
vloha, mohli bychom se snadno dočkat! časů, že by se kominforma stěhovala z Bělehradu do Berlína — a to by se pro
náš národ a stát pravděpodobně neobešlo bez některých ne
příjemností. Proto je jediným skutečným řešením německého
problému (a nejen s hlediska našeho státu, ale v zájmu ev
ropské bezpečnosti) opravdová a upřímná dohoda všech de
mokratických mocností, které nacismus a fašismus v minulé
válce porazily a nadto a především: uznání a vláda mezi
národního právního řádu, vybaveného dostatečnou autoritou
k zamezení všech výtržností. Je nezbytné konstatovat! na
konec tento fakt, 1 když to nelze jinak než s pocitem určité
melancholie ve chvíli, kdy na tento reálný projekt Je tak
nepatrná vyhlídka.

rozumíme
humoru
a známe
kouzlo, jak získá
vat Bympatie
úsměvem zářivě
bílých zubů. Na
šim dobrým pří
telem je zubní
pasta K o 1 y n o s,
které děkuji naše
zuby za onen ne
napodobitelný
okouzlující lesk.
IX DENNE 1
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Z dopisů redakci
De Gaulle a Zápotocký.
Vážená redakce,
v Obzorech č. 2. ze dne 17. t. m. srovnáváte De uaulla se
Zápotockým. Tvrdíte, že oba patří k sobě svou záští proti
parlamentní demokracii a jiné nehezké věci. S tím nesou
hlasím ani jako člen lidové strany. Rádné a demokratické
volby ve Francii ukázaly, že za De Gaullem stojí většina
francouzského národa. Věřím, že De Gaulle je a bude velkou
postavou francouzských dějin, neboť on chrání a také za
chrání Francii od komunismu a bolševisace; věřím, že bude
úspěšné řídit kormidlo demokratické Francie během nejbližšího desetiletí.
Po porážce nacismu vyrůstá ještě horší nebezpečí pro Eviopu, je to komunismus a bolševisace. Komunismus ohrožuje
skutečnou demokracii, svobodu a základní lidská práva a též
náboženství a Církev. Nevidím v tom žádnou inteligenci, Či
politiku, když, člen redakce časopisu, který má křesťanské
zaměření, jako Obzory, napadá a uráží neodůvodněně státníka
a politika, který úspěšně chrání svoji zemi proti komunismu,
když člen redakce katolického časopisu staví se do jedné
řady se svými nepřáteli.
Nebylo by lépe a užitečnější, kdyby onen člen Vašj redakce
psal raději o tom, jak to vypadá s tou naší »parlamentní
demokracii?« Představuje náš parlament skutečně vůli lidu?
Kdo dal skupince lidí, která řídí t. zv. »Národní frontu«
právo, aby rozhodovala o věcech, týkajících se celého národa
a státu bez parlamentu a bez lidu ? Jakým právem staví se
Národní fronta nad parlament?
V. B„ Hořovice.
Dočkají se obyvatelé Krásného Března,
poškození výbuchem, náhrady ?
Mnoho se již napsalo a ještě více namluvilo o náhradě
škody, způsobené výbuchem v našem městě. Vzpomináme-11
na slova soucitu a slibů, v krátké době po této katastrofě
odpovědnými činiteli pronesená, je nám, postiženým, těžko
u srdce. V té době se k nám do Krásného Března do’stavil na
místo katastrofy pan ministr vnitra Nosek a pan ministr
národní obrany Svoboda. Pan ministr vnitra Nosek, po zhléd
nuti hrozných následků výbuchu prohlásil, že postižení ob
čané budou plně odškodněni a že Krásné Březno bude vybu
dováno tak, aby bylo ještě krásnější. Maji poškození občané
Krásného Března věřit v pravdivost těchto slov?
Proslýchá se. že ministerstvo vnitra, s ministerstvem ná

KULTURA
Smrt českého dramatika
»Svobodné noviny« přinesly v sobotu
11. ledna tuto zprávu:
»Dramatik František Zavřel zemřel,
mš - Praha 10. ledna. V pražské nemoc
nici Milosrdných bratři zemřel zapome
nut a opuštěn spisovatel dr. František
Zavřel, bývalý vrchní odborový rada protektorátního ministerstva osvěty. Do ne
mocnice byl dopraven 20, listopadu v ža
lostném stavu, zanedbalý, zpustlý a bez
prádla z letenských sadů, kde přenoco
val, a v nemocnici zemřel 4. prosince,
I to je paradoxní, že o jeho smrti se do
vídá novinář teprve dnešního dne. V ne
mocnici často plakal a několik mrtvico
vých záchvatů ukončilo život dramati
ka, který sám o sobě by stál za zdramatisování.«
Iv zprávě »Svobodných novin« nemá
me mnoho co říci. Leda snad to, že,
pokud víme, dr. František Zavřel nebyl
vrchním odborovým radou Moravcova
ministerstva osvěty, ale byl peusionován
již za první republiky po incidentu se
svým »Fortinbrasem«; za druhé repu
bliky byl sice reaktivován a povýšen,
ale okamžitě po reaktivování žádal o
zdravotní dovolenou a po jejím uplynutí
šel znovu do pense. Ale ke zprávě »Svo
bodných novin« byl připojen i komen
tář. podepsaný značkou »kd« (Eduard
Konrád) a ten věru stoji za citaci. Zní
takto:
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rodní obrany, nemohou se po právní stránce dohodnout, kte
rému z nich náleží povinnost o náhradě vzniklé škody. Je-li
tomu tak, bylo by na místě, aby veřejnost Krásného Března
byla správně informována. Je tomu již dva a půl roku ode
dne, kdy došlo k výbuchu, a co se od té doby udělalo ve
prospěch poškozených? Odpověď na tuto otázku je velmi
lehká, ale nepříliš pěkně zní v uších postižených. Na koho se
má zdejší občan obrátit, když veškeré urgence vyzněly
naprázdno a nejvlivnější osobnosti, které nám slibovaly ná
hradu, svých slibů nedbají. Události, které se sběhly kolen;
akce ve prospěch poškozených, jsou zajisté všem dostateční
známy. Nesvědčily právě o uvědomění našeho člověka k bliž
nímu a byly nebo jsou jen malým doplňkem k různýn
zpronevěrám většího rázu, které se po revoluci u nás stal)
módou. Je sice pravda, že v některých případech byl poško
zený objekt uveden jakž takž do stavu, že je způsobil)
k obývání, ne však do stavu původního. Mnohem více je pří
pádů, kde tomu tak není. A přijďte dnes, dva a půl roku po
Výbuchu, na úřad a žádejte vysvětlení, zda-li budeme aspoř
částečně odškodněni. Povolaný úředník pokrčí rameny a od
pověď zní: Ještě není rozhodnuto, bude-li náhrada vyplacena
A průměrný občan, 1 když třeba majitel poškozeného domu,
odejde s nepořízenou a přemýšlí, zda-li bude pro něho únosné,
uvalit na sebe opět hypotéku, v dnešní tak dost těžké době,
které se před časem rád zbavil anebo ponechat budovu úpl
nému zničení. Stále se píše, že je nedostatek bytů. U nás
v Krásném Březně to nelze tvrdit. Naopak, po menši, někde
po větší opravě poškozených domů, dalo by se bydlet slušně.
Nutno uvážit, že neprospěje ani majitelům domů, tím méně
státu, kterému uniká určitý příjem na daních, zůstávaji-li
domy neopraveny a neobydleny. Proto majitelé domů a domků
v Krásném Březně, vesměs lidé, kteří si svou celoživotní pilnou
prací a šetrností dopomohli k tomu, aby měli střechu nad
hlavou, žádají touto cestou o vyřízení svých spravedlivých
nároků na odškodnění. Doufáme stále a chceme býti pře
svědčeni, že tehdy pronesená slova pan ministra Noska byla
míněna upřímně.
V. V.. Krásné Březno, jeden z mnoha postižených.

Oděv DUDslužba dětem

SVĚTĚ

»Narozen 1. listopadu 1885 v Trhové
Kamenici a spřízněn s berlínským reži
sérem téhož jména, jenž i v Praze byl
znám na příklad svou režií Dvořákova
„Václava IV.“, jeví se František Zavřel
jako podivný případ chorobné a nešťast
né lásky k mněni dramatickému. Není-li
mezi jeho osmadvaceti hrami od Bole
slavů, Donu Juanů a Napoleonů po ve
selohry ani jediné, jež by ho přežila,
není zato asi ani jediné, kde by, upro
střed planosti, aspoň jedna věta neprozrazovala rozeného dramatika. Jenže
tento rozený dramatik nikdy nedospěl
umělecky ani mravně, a jeho díla se
mu zvrhla v rukách. Prost všech zá
bran, nehledal příčiny neúspěchu nikdy
v sobě, ale v okolním světě, jemuž se
mstil pamflety a klíčovými romány.«
Dramatik Eduard Konrád považoval
tedy za vhodné, napsat o dramatiku
Františku Zavřelovi, zemřevším způso
bem, jenž v dějinách české literatury
nemá obdoby, přes to, co bylo kolikrát
potupně napsáno o české »měšťácké spo
lečnosti«, která prý třeba Boženu Něm
covou nechávala umřít hladem, že »mezi
jeho osmadvaceti hrami není asi ani
jediné«, která by ho přežila. Kdyby nám
«ebylo až příliš jasno, že pan Eduard
Ĺonrád nemá aul tolik vkusu, aby si i
při tak tragické příležitosti neohříval
svou vlastni autorskou polévku, nebo se
aspoň naposled nesvezl po mrtvole jiné
ho českého dramatického autora, zeptali
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bychom se, o které své hře domnívá se
pan Konrád, že ho přežije, 1 když její
provozování nebude zakázáno, jako je
zakázáno provozování her Zavřelových?
Kterou scénu ze svých her považuje za
rovnocennou třebas jen té exposici Zavřelova »Valdštejna ?« Co může posta
vit proti jeho »Boleslavu Ukrutnému?«
To bychom se ptali, kdyby z několika
těch řádků E. Konráda nebylo dostateč
ně jasno, že F. Zavřel nebyl tak docela
v neprávu, když hledal příčiny svých
neúspěchů ne v sobě, ale v okolním svě
tě: dovedl být však na příklad až dětsky
vděčen Jindřichu Vodákovi, jenž, posu
zuje dílo, dovedl zcela abstrahovat od
osobních vlastností jeho autora. Kam
bychom konečně přišli, kdybychom měli
umělecké dílo přijímat nebo odmítal
podle toho, jaký byl soukromý život jeho
tvůrce! Pak by jedni pro nepořádný ži
vot rodinný zakázali knihy Boženy Něm
cové a J. K. Tyla, včetně textu národní
hymny. Bylo by nutno zakázat PrOdanoů nevěstu, protože její text napsal po
licejní konfident Sabina. Atd. atd. —
nejen v naší, ale i v cizích literaturách.
Tak tedy už jen jako dokument doby
zaznamenáváme, jak zprávu o bědné
smrti vynikajícího českého dramatika
komentovalo 13. ledna 1948 »Národní
osvobození«: »Tento trapný osud si
ovšem Zavřel přivodil sám svým politic
kým arivlsmem, svým fašismem a kolaborantstvim.« Tak!
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A místo vlastního komentáře přetisk
neme to, eo o Zavřelové případu, jednom
z nejhanebnějších případů nové české
historie, napsal sociálně demokratický
týdeník »Cíl« ve svém 2. čísle IV, roční
ku z 23. ledna 1948:
»Stydím se, když jsem četl zprávu, že
český dramatik, jehož hry hrálo Národ
ní divadlo, zemřel jako pes v nemocnici,
když byl předtím nalezen bez prádla
promrzlý v noci ve veřejném parku.
Stydím se neméně, jako jsme se museli
stydět, když jsme viděli nezaměstnané
spávat po lavičkách parků nebo čekat
před ubohou noclehárnou Armády spá
sy. Stydím se, když jsem k tomuto faktu
četl v listě, který nechci jmenovat, ne
boť nepochybuji o tom, že to bylo jen
omylem, že je to vlastně v pořádku,
zemřel-li takto dramatický autor Franti
šek Zavřel, neboť byl špatný charakter
a megaloman, jehož chorobná ctižádost
a touha po úspěchu přivedla za války
až ke spolupráci s Moravcem jako úřed
níka jeho ministerstva. Nepokládám Zavřelovy hry za dobré, i když bych si je
netroufal všechny šmahem zahodit.
Stydím se z hrozné jednoduchého dů
vodu: máme dekret o potrestání kola
borantů a zrádců a máme kromě toho
také nějaké prastaré, ale v celém světě
a i u nás platící paragrafy o odpověd
nosti za spáchané činy, byly-li spáchány
pří plném ovládání rozumu nebo nikoli.
Jsou to paragrafy, které od desítiletí
chrání justici před justičními omjiy
tam, kde jde o činy lidí duševně cho
rých. Stydím se tedy, že tyto paragra
fy, které .jsou snad výsledkem nějakého
vývoje humanistického cítění lidské spo
lečnosti, nechrání lidský cit před tako
vými omyly, že se může v denním listě
Octnout politování nad touto smrtí, kte
rá jako psa stihla českého spisovatele
sice bloudícího, ale v podstatě duševně
chorého. Byl po revoluci pro kolaboraci
na Pankráci a od řízení s ním právě
z těchto důvodů bylo upuštěno — načež
se našel píšící člověk, který shledává
v pořádku, že tento člověk, věrojatně
tedy nemocný (vyšetřoval jej u soudu
komunista dr. V. Lacina), zemře jako
zvíře.
Stydím se jako socialista, neboť právě
socialistická revoluce musí mít dost od
vahy k tomu, aby provinilé buď nemilo
srdně ze společnosti vyloučila ať prova
zem nebo vězením — nebo, jde-li o du
ševně choré, je opatřila tím minimálním
množstvím sociálního dozoru a péče,
které náleží 1 v kapitalistické společ
nosti i hrdelnímu zločinci a tím spíše
směšnému přestupníku ve společnosti
socialistické, jakým byl tento pomalu
do šílenství vstupující megaloman, avšak
přece český dramatik dr. František Za
vřel. - KŠK.«
Člověk, který dovedl tohle napsat v li
stu strany, ke které nebožtík — jinak
ovšem naprostý politický analfabet —
cítil jen upřímnou nenávist, takový člo
věk, přiznáváme rádi a upřímně, je
opravdový muž. To, co napsal, bude jed
nou v dějinách dokumentem právě tak,
jako to, co napsali pan Konrád a »Ná
rodní osvobození«. Jsme rádi, že doku
mentem kvality podstatně jiné, doku
mentem, který ukazuje, že každý český
novinář neznečišťuje hroby zemřelých,
byť nepřátel — dá-li se ovšem o nepřá
telství v pravém slova smyslu mluvit u
velkého sice autora dramatického, jinak
však nešťastného člověka, který znal na
. světě jen dva druhy lidí: ty, kteří už
jeho nepřáteli nebo »nepřáteli« byli a ty,
kteří se jimi jednou při jeho povaze ne
vyhnutelně museli stát.
-fjs-
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Nucený odliěr knih
Mnoho se píše o nuceném odběru knih,
většinou jsou to hlasy proti, někdy
také pro, avšak všechny se shodují v
tom, že je to vymoženost nová, nejno
vější, dobrá nebo špatná, podle tendence
časopisu. A přece nemaji všechny tyto
hlasy v tomto směru pravdu. Buď jak
koliv, 1 tuhle věc, ten nucený odběr knih,
už jsme prožívali. A není tomu dávno...
Bylo to před vánocemi Léta Páně 1944,
Sklad pana knihkupce Lounka sice se
povážlivě tenčil, pokud jde o literaturu,
kterou čtou obyčejní čtenáři, avšak
bytněl, pokud jde o knihy vydávané
Orbisem a jinými podobnými protektorátními, poloprotektorátními i neprotektorátními institucemi. Knihkupec
Lounek uvažoval... S význačnými akti
visty si sice tykal, avšak byl příliš chyt
rý než aby po pádu Itálie, Maďarska
atd. věřil na vítězství tisícileté říše.
Jak to udělat, aby jeho závod do no
vého života nešel se skladišti, naplně
nými říšskou myšlénkou a jejími odno
žemi? A přece se způsob našel. Dopomohl mu k tomu oběžník knihkupecké
ho avazu, který nařizoval, že knihkupec
nesmí konsumentovi literárního zboží
prodati víc než jeden neb dva kusy z
knižní produkce. Tož; před vánocemi
Léta Páně 1944 se pan Lounek rozhodl,
že oběžník dodržovati nebude. Chceš dvě,
tři, čtyři, pět, sedm knih? Dostaneš je,
dostaneš dokonce o jednu, dvě
knihy více! A tak každý literárně
roztoužený odběratel dostával od pana
Lounka co chtěl a co nechtěl, navíc.
Knížky všechny pěkně zabalil a po vá
nocích, při inventuře, k níž došlo v
šťastném Novém roce 1945, zkonstatoval
pan Lounek, že ze skladů mu zmizela
nejen ta literatura, která byla k čtení,
nýbrž i ta druhá
A pak mi říkejte, že tu Již nebyl nu
cený odběr knih...
vbk

Štvanec
Anglická filmová produkce se již prá
vem natrvalo umístila v našich kinech,
a zdá se, že je vbrzku dokonce ovládne.
Překvapivá síla mladého umění této ze
mě, jež se začalo rozvíjet teprve během
této války, nasazuje stále novými a
krásnější květy: stačí, budu-li jmeno
vat »Jindřicha V«, »Pou‘o nejsilnější«,
»Velké naděje«, »Otázku života a smrti«.
A přichází »Štvanec« (Odd Man Out).
Rež. Carola Reeda jsme poznali již v řa
dě filmů, z nichž zejména hornické dra
ma » ... a hvězdy mlčí« zůstane divá
kům dlouho v paměti. »Štvanec« zname
ná beze sporu vrchol jeho tvorby.
Přistoupil zde k příběhu politického illegálnfho pracovníka, který opatřuje své
organisaci loupeží peníze, zabije v sou
boji pokladníka, sám je přitom smrtelně
zraněn a prchá. To je celý děj. Je to
však nejvíce vzrušující film poslední
doby. Známým úvodním titulkem uvádí
Reed jeho děj do neznámé doby a místa.
Řekli bychom — skoro jako na omluvu,
že se odvážil natočit dílo tak aktuální a
obecné platnosti. Je to jakoby analogie
osudu lidstva, zmítajícího se v nenávisti,
záští a nedůvěře a prchajícího před
vlastním svědomím. Víme vlastně cd sa
mého počátku, že není úniku. Je jenom
útěk, třeba ne zbabělý, ohmatávání ran,
zoufalé zkoumání vlastního nitra a ko
nec. Johnny, hlavní postava, štvanec,
není hrdinou, který svými činy a slovy
hlásá určitou ideu. Je to jen prostý člo
věk, postavený do mimořádné situace,
jejíž důsledky pociťuje a jimiž je sám
vytvářen Z nárazů jeho ex’stence na Tdi
dobré 1 méně dobré, je utvořena skladba
díla, které dává divákovi mnoho podně-

tů k přemýšlení. Jedni za strachu třebas
s ním sympatisují, jiní zkoumají, zda
je lépe nechat ho jít dál či ho udat. Je
nom dva bojuj} z lásky k němu a nepo
ciťují strachu: kněz a snoubenka. Něko
lik metrů filmu tu mluví za ceflé knihy.
A teď si představte, že se tento příběh
odehrává v obyčejném městě, že prvním
úkrytem štvance je opuštěný protiletec
ký kryt, že prvním člověkem, jenž jej
nalezne, je holčička, které se do krytu
zakutálel míč, a dvojice milenců, hleda
jících skryté místo. Reed pracuje cbdi.
vuhodně vedenou a stylisovanou kame
rou v ryze civilistický zachycených scé
nách, v nichž krá'ká časová doba, děje
je rozdělena údery věžních hodin na ně
kolik částí. Nezáleží ovšem na tom, ko
lik je hodin — je prostě čas. Snad až
na dialog farář—ptáčník není tu slova
zbytečného a falešně vyřčeného. Herci
jsou dokonalé typy, mluvící skvělý dia
log, psaný mistrovsky. J. Mason tu má
největší roli svého života, Kathleen Ryan
je velmi nadějným irským objevem.
Pasáž, v níž se Johnnymu v agónii obje
vuje před očima starý kněz a Johnny si
uvědomuje váhu křesťanství v jeho slo
vech. která k němu byla pronášena zby
tečně — a přece ne docela zbytečně,
protože alespoň v posledních okamžicích
pochopil, to je kapitola, vymykající se
rozboru. Světová kinematografie již
udělala hodně práce pro osvobození člo
věka z pout bídy a hrůzy. Bude.ll podle
tohoto příkladu pracovat i na duchovni
obrodě lidstva, pak teprve 3i opravdu
zaslouží jeho díků.
bs

Co chystá i skladatelství
UNIVERSUM v nejbližší doK
Nakladatelství UNIVERSUM vydá v
prvních měsících letošního roku několik
novinek. Především vyjde překlad knihy
Maxe Picarda: Hitler v nás. přeložené
již do mnoha jazyků. Picardova kniha
je hlubokým rozborem nacismu s hle
diska psychologického a filosofického a
bystrou analysou dnešního člověka vů
bec, s jeho sklonem k politické totalitě,
k diktatuře, k moci. Předmluvu ke knize
napsal ministr školstvj prof, dr. Jaro*
slav Stránský.
Dále vyjde v témže nakladatelství vý
znamná kniha švýcarského národohospo
dáře Wílhelma Röpke: Krise dnešní spo
lečnosti, která vzbudila oprávněný zájem
v celém poválečném světě, o čemž svědčí
překlady do angličtiny, francouzštiny,
španělštiny atd. Röpke řeší skvělou for
mou základní problém dneška, který zní :
kapitalismus nebo socialismus? Röpke
navrhuje třetí cestu, která znamená
uchování zdravých základů společnosti,
tedy vlastnictví, rodiny, řemesla, malých
a středních podniků Kniha je jedn m ze
základních děl o sociální problematice
dneška.
Otázce sociální je yěnována také dal
ší kniha nakladatelství UNIVERSUM,
dílo profesora milánské university Fran
cesco Vito: Sociální reforma podle kato
lické nauky. Životnost a význam sociál
ních encyklik objevuje se právě v naší
době, kdy jsme svědky zklamání z kapi
talismu i socialismu. Učení encyklik o
uspořádání sociálních a hospodářských
věcí má co ř:ci dnešní době. To ukazuje
názorně knížka prof. Vito.
Ve třetím vydání vyjde v tomto na
kladatelství kniha Fr. W Foerstra: Ev
ropa a německá otázka, která vzbudila
pozornost již před válkou a byla nacisty
nenáviděna. Autor doplnil knihu nový
mi poznatky a napsal k ní doslov, v
němž se vyrovnává s německými pro
blémy po druhé světové válce. Foerstrova kniha je hloubkou svých názorů zá
kladním dílem o německé otázce.
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Práva a povinnosti novináře
Novinářstvi je povolání stravující. Opravdový novinár je
totiž ten, jenž se cítí spoután, úplně zabrán svým řemeslem;
že si nepatři·
Práce novinářova není nikdy u konce; jeho úkol není
nikdy docela splněn. At chce či nechce, jeho život je tvořen
životem jeho novin. Mimořádné projevy a události nebo
prostě drobné děje každodenního života, at je to v oblasti
politické, vědecké, hospodářské, literárni nebo umělecké,
představuji se novinářovi pod zorným uhlem jeho povolání.
Pro novináře existuje jediná otázka, která se mu vždycky
na konec klade, a to je tato: Co z toho všeho mohu vytěžit
pro své noviny?
Novinářstvi je také povoláním, vyčerpávajícím. Někdy bývá
tak vyčerpávajícím, že si to lidé všeobecně ani nedovedou
představit. Je nutno si uvědomit ohromné intelektuální a ÍU"
sické úsilí vždy pohotového zpravodaje, reportéra, jenž je
stále na cestách, nebo sedícího redaktora, jenž se ptá každé
ho dne, co by měl napsat, aby zaujal čtenáře. Jedni i druzí
jsou přímo přepadáni záplavou otázek; problémů, jež je
třeba předložit veřejnosti, a to co možná nejjasněji, nejpřes
něji a nejpřitažlivěji. A to vše v rekordní době, neboť to je
dnes heslem: Stále rychleji. Zprůmyslněním tisku zrodila se
mezi novinami úžasná konkurence; která se nezvolůuje ani
na chvilku a která nepromíji tomu, kdo nemůže stačit v této
pekelné rychlosti.
Co však zbývá z tohoto kvapného a strhujícího úsilí, když
se podíváme nazpět? Nic nebo téměř nic. To vedlo již Emila
Girardina, vynálezce novin; k prodávání ve velkém, že pro
hlásil: Obchod potištěným papírem je jediný ruční výrobek,
který ztrácí svou cenu již téhož večera, kdy byl zhotoven.
Ráno v sedm hodin stoji sto haléřů; večer v sedm hodin stojí
jen pět haléřů.
Dnes už to dospělo tak daleko, že potištěný papír ztrácí
svou cenu ne teprve ve dvanácti hodinách, nýbrž již v něko
lika minutách. Za časů Girardinových vycházely noviny jen
v jediném vydání za den. Za našich dnů tři až šest vydáni
stalp se běžným penízem pro velké noviny, takže v oka
mžiku, kdy následující vydání vychází z tisku, předcháze
jící už neplatí. Má už cenu jen starého papíru.
Jedním ze šťastných důsledků této skutečnosti je, že ama
térismus — tato rána všech povoláni — vymizí z novinářství. Úsilí jež je nutno zde vyvinout, je příliš veliké; a má-li
být plodné, musí být udržováno silnou vůlí, houževnatosti,
jež bývá jen vzácnou vlastností u amatéra·
To však nevylučuje, že vždycky budou existovat ti; které
nazýváme neprofesionály. I když jejich počet bude stále
menši, úplně nikdy nevymizí. Vždycky budou existovat od
borníci v oboru právním; filosofickém, historickém, literár
ním, divadelním, lékařském; vojenském; na něž se budou
redaktoři novin obracet, aby je požádali o vyložení problé
mů, které nespadají do jejich kompetence a vymykají se
úsudku novinářově.
S druhé strany důkladně doložená anketa o podmínkách
života a práce novinářů položila také otázku o tom. zda no
vinářstvi jest pokládati za povoláni a zaslouží-li si tohoto
názvu. Odpověď vyzněla v tento smysl: Na celém světě; kde ■
koliv se vyvíjí veliký informační tisk, ustavují se organisace
profesionálních novinářů- Podle stavu vývoje tohoto tisku
a také podle formy určitých tradic intelektuálních prostředí
jsou takové organisace slabší nebo silnější; více nebo méně
odpoutány od množství překážek, jež byly způsobovány star
šími novinářskými soustavami. Všeobecná tendence směřuje
rozhodně k profesionalismu. A zdá se, že novinářstvi bude
povoláním stále v plnějším slova smyslu, jako je stavitel
ství, inženýrství nebo advokácie, a to právě v přípravě; zku
šenosti. jež je mimo běžný dosah, dík vědomostem, jež musí
být stále uplatňovány a jež ve spojeni s vrozenými vlohami
a začátečním nadáním činí z řady novinářů osobnosti, bez
nichž by se moderní noviny a život nemohly obejít.
Naskytuje se příležitost mluvit o určitých opatřeních obran
ných, jež novináři z povolání již přijali nebo hodlají přijmout,
aby tak omezili pole činnosti amatérismu a tak co možná
nejúčinněji chránili název novináře z povolání. K těmto na
vrhovaným reformám patří především založeni Řádu novi
nářů, který by s jedné strany zaručoval svobodu slova, ale
s druhé strany ukládal novinářům určité povinnosti a určitá
pravidla, podobně jako existuje Řád advokátů nebo lékařů.
Soudilo se, že by podobné zřízení posílilo posici novinářů
ve společnosti; podpořilo by vliv novinářů tím, že by toto
povolání podrobilo určitým podmínkám oprávněnosti a mo
rálnosti, což by bylo vyrovnáno ochranou novinářského ti
tulu, jehož bývá často zneužíváno. S tím by ovšem byly spo
jeny určité výhody. Podmínky by byly tak kodifikovány,
aby tisk mohl v plné nezávislosti plnit svou vysokou sociální
funkci; jež je důvodem bytí jeho svobody.
Ale tento návrh nebyl novináři přijat tak příznivě, jak
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jeho navrhovatele doufali. Je mnoho novinářů, kteří ve zří
zeni podobného Řádu vidí překážku svobody tisku.
Ale opravdová organisace novinářského povolání by nutně
zlepšila materiální postaveni novinářů. Jako většina inte
lektuálů přijímají novináři, jen zřídka kdy spravedlivou od
měnu za svou práci. Jejich hmotné zájmy jsou až příliš často
obětovány. Otec novinářstvi, Theofraste Renaudot, který byl
také lékařem, vymyslil prý také montes pietatis (na podpo
rování chudých). Bylo to proto, jak zdůrazňuji jeho životo
pisci, poněvadž předvídal bědný stav novinářstvi?
Na štěstí se od Renaudota hmotné podmínky novinářovy
značně zlepšily. Ale toto zlepšení by mělo jít ještě dále. Jde
o samu důstojnost, povolání novinářského.
Průmyslníci tisku — je možno je tak nazývat, poněvadž
noviny nejsou podniky s cílem filantropickým nebo ryze
intelektuálním — nakonec pochopili, že noviny se nevytvá
řejí pouze stroji a papírem a že prvek intelektuálni je zú
častněn v široké míře — ne-li dokonce v míře nejširši — při
jejich zhotovování. Vlastníci novin vynakládají pohádkové
obnosy' na to, aby zdokonalili a zmodernisovali stroje svých
podniků. A přece i noviny nejmocnější a nejorganisovanější
s hlediska technického a materiálního mohou náhle ztratit
skoro všechny své odběratele. Stačí k tomu někdy i nepa
trný omyl nebo malé nedopatření redakce. Nechybí celá řada
takových příkladů. Je snazší zastavit mezinárodní rychlík
nežli rotačku. A právě proto záleží na tom. aby noviny byly
dělány novináři, kteří se vyznají ve svém řemesle, neboť na
novináře nelze se improvisovat.
Často se novinářstvi považovalo za poslední útočiště, za
záchrannou desku těch, kteří ztroskotali v jiných povolá
ních. Tito ztroskotanci se utěšovali tím, že nakonec se budou
moci vždycky ještě věnovat novinářstvi. Tato Huse se velmi
rychle rozplývá u těch, kteří se jí utěšovali. Jako v ostatních
povoláních, není ani v novinářstvi místa pro podobné ztrosko
tance. Novinářstvi má vysoké a široké poslání v moderním
životě. Osvěcovat a vést je první povinnosti tisku. Novinář
je člověk, který hledá pravdu. Nejen z lásky k pravdě, nýbrž
také z lásky ke svému povolání. Ztroskotanci však nikdy ne
mají lásku ke svému povolání. Vésti určitou anketu nebo
rozhovor k tomu účelu,; aby toho, jehož se táže, přiměl k vy
sloveni toho, co chce zamlčet, reprodukovat co možná nej
věrněji to, co viděl a slyšel — to jsou delikátní věci, jit ž
novinář musí zasvětiti vše. co má v sobě nejlepšiho.
Vliv tisku na veřejné mínění je značný a úkol novinářův
je bezprostřední. Novinář sleduje události ze dne na den,
z hodiny na hodinu. Zřídka má kdy, aby své míněni nechá
val vyzrát. Jeho odpovědnost je veliká. Je tím závažnější.
Čím mocnější je nástroj, jimž disponuje. A veřejnost, jak
praví Tarde, reaguje někdy na novináře, ale tento bez ustání
působí na své publikum. Novináři, ještě více nežli státníci,
vytvářejí veřejné mínění a vedou svět. A když se veřejnosti
takřka vnutili, jak pevný je jejich trůn! Srovnejme s nej
rychlejšími úspěchy i nejpopulárnějšich politiků dlouhou a
nezviklatelnou vládu novinářů. Tito samovládci nestárnou.
Tarde snad chybuje přepínáním, když vládu novinářů kva
lifikuje jako nezviklatelnou. Více než jeden z nich viděl, jak
jeho trůn se bortí. Ale přes to zůstává nepopiratelnou sku
tečností, že vliv novinářův na jeho čtenáře může být ohrom
ný a ohromující.
Novinář je nucen pojednávat o nejdelikátnějších předměs
tech a zaujímat postoj v nejspletitějších otázkách. A tu je
nutno přiznat, že mnohý novinář není naprosto tak připra
ven, jak by vyžadovalo jeho poslání. Způsob, jak toto po
slání je plněno, působí, že noviny se stávají nejhorším nebo
nejlepším darem lidštím.

Potitka

chrání Vás šat

OBZORY, týdeník pro politiku a kulturu. Vychází každou
sobotu. Vydává Výkonný výbor čs. strany lidové. Šéfredaktor
dr. Ivo Ducháček. Odpovědný zást. listu Bedřich Partaj. Ná
vštěvy každou středu od 11—12 hod. Ústřední administrace:
Praha I, ulice 28. října č- 3. Administrace pro Velkou Prahu:
Praha U, Václavské nám. 19. Telefony pro obě administrace
221-68, 255-22, 258-15, 351-83, 372-04. Inserce: Praha II. Vác
lavské nám. 19. Telefony: 389-63, 431-41-43. Telefony redakce:
431-41, 457-51. — Předplatné na rok 200 Kčs, na půl roku
100 Kčs, na čtvrt roku 52 Kčs. — Nevyžádané rukopisy se
nevracejí. — Účet pošt, spořitelny 60.300 — Tiskne C. A. T„
Českomoravské tiskařské a vydavatelské podniky v Praze II.
Dohlédací poštovní úřad 25.
ADRESA REDAKCE: PRAHA II. KARLOVO NAMfcSTÍ 5

OBZORY

1. Ve Francii byla založena mohutná dělnická odborová organlsace. Jmenuje se ,,Délr
sila”. V jejím čele je léon Jouhaux, bývařý sekretář „Vieodborového svazu", který s«
osvobozeni Francie dostal plné pod vliv komunistů. 2. NejnovéjJI snímek výrazného pře
vitele amerického katolicismu kardinála Spellmana. J. V New Yorku se stav! obrovská ne
nice pro Vysloužilé vojáky. V USA počítají méné bytové jednotky, zato více staví prc
ciálné potřebné. 4. Ve Francii postavili přistroj k studiu kosmických a slunečních pap
S. Anglická móda neuznává déleni svéta na západ a východ a přejímá pro jarni modely i

DOVOZ-VYVOZ
provádí na vlastni účet

V. J. VSETECKA, akc. spol.
PRAHA II, Havlíčkovo nám. 12
Telegramy:

VIVAS, PRAHA

IM PORT EXPORT, PRAHA · Telefon 341-41/42

BENZOLEA
I
NYMBURK, tel. 22

V středná pro zásobování
pohonnými látkami

benzin — nafta — oleje—petrolej

ČILA A VLÁSEK
rekonstr. úct. stroje

BIRROIGHS
PRAHA II, TŘÍDA JANA OPLETALA Č. 45
Telefon 300-98.

VRCHOL· SPOKOJENOSTI!

Imertii objednávky vyřisuje iniertni oddělení Praha LI, Václavské náměstí číslo 19. Telefon číslo 481-41. 889-98.

