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týdeník pro politiku a kulturu

Američané chtějí proměnili Německo v surovinovou základnu a proto nebrání demontáži továren. Snímky zachycují
bouračku továrny Schiess Reisholz, jejíž mohutné jeřáby budou v rámci reparačního plánování postoupeny SSSR.
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Z obsahu · Práva lidská a občanská (f.Jiřík) - 0 svobodu
tisku- Svědectví o 17. listopadu 1939 (Dr.v.Ryneš)
Pathologie německých, dějin (w. Röpke) - Leden v zrcadle
mezinárodní politiky (i. Ondrák) - Anglické university po
boslední válce (-fis-)
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1. Wagnerova továrna z Dortmundu
odesílá části svého zařízení do Indie
a do Austrálie- 2. Válečná továrna

v Poruřf bude po částech dopravena

do SSSR· 3. a 4. Bedny se zařízením

továrny Schiess Reisholz, připravené
k odvozu do SSSR. 5. Z dusseldorfské

továrny Schiess Reisholz je odvážen

poslední stroj pro SSSR.
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Šéfredaktor dr. Jvo Ducháček. — Odpovědný zástupce listu red. Bedřich Partaj

Ročník IV

V Praze dne 14. února 1948
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CO SE DĚJE VE SVĚTĚ
Policejní stín
Není již pomalu nic, co by mohla KSÔ
ještě slíbit, nebo z čeho by mohla ještě
nabízet. Jak každý sám se denně ve své
domácnosti přesvědčuje, výroba proza
tím v novém organisačním hávu nestačí,
aby kryla válečné i ty ztráty, které jsme
si sami způsobili vlastními chybami a
vlastní neodpovědností. Chudneme dále,
tuto skutečnost nikdo nemůže zapřít!
Podstata se pomalu vyčerpává a proto
se hledají cesty, jak jít na soukromý
majetek, který ještě je k disposici. Dob
ře to vystihuje šéfredaktor »Práce« Jiří
Síla z 8. února: »Protože v okamžiku,
kdy by měly být základy nového systé
mu ohroženy’, nezbude asi než jediné:
hledat prostředky k udržení hospodář
ské rovnováhy tam, kde jsou, ve velkém
soukromém vlastnictví. A to znamená
— rychlejší socialisační tempo ...« Kdo
ohrozil základy »nového systému«? Vel
ké soukromé vlastnictví již u nás téměř
neexistuje, poněvadž za dva roky marnotratnictví b.ylo již spotřebováno, s vý
jimkou té majetkové masy, kterou si
»predisponovali« ti, kteří jsou »u toho«.
Na oltář zaviněné »hospodářské ne
rovnováhy nového systému« máji pad
nout podle pana Síly poctivě nastřádané
a prací nabyté střední a malé majetky,
aby se »Zrychlilo socialisační tempo«.
Jestliže »Rudé právo« volá po dodržení
závazků, pak tato výzva se obrací na
adresu komunistické politiky: dodržet
sliby, že soukromé vlastnictví zůstane
ochráněno a že znárodňovací a zestátňavací proces je ukončen Jinak se do
stáváme na šikmcm cestu bez konce. Ne
bo to je snad účelem celé hry? »Ne.
rovnováha nového systému« způsobuje
i nerovnováhu v hlavách těch, kteří by
rádi »zrychlili socialisační tempo« tak,
aby nakonec nikdo nic neměl, jen to
»pokrokové« otroctví.
V reservě je ještě po totalistech zbylá,
ale komunistům vždyT milá, sice rezavě
jící, ale prozatím upotřebitelná rekvisita policejního režimu. Správné podotýká
švýcarský učenec Piccard, že ještě »Hit
ler je v nás«. Policejní methody staly se
nepostradatelným nástrojem komuni
stické pojitiky. Pravda, i v policejních
absolutismech mohou být volby, neboť
hlasy se neztratily, ale ztrácívá se oby.
čeině pak občan, ncl>o kandidát, který se
odváží mít na věci svoje mínění. I u nás
začíná komunistická strana zkoušet
možnost uplatnění policejních svorníků
a současně sílu odporu. Zde se musí zce
la jasně a nedvojsmyslně vyčistit ovzdu
ší! Policejní režimy nepotřebuji ústavy,
mají-U je, jsou jen zástěnou nepřístoj
ností. My chceme ústavu proto, poně
vadž chceme právní stát podle Utery i
podle skutečnosti!
V minulých týdnech i dnech zkoušela
KSČ svoje chance vůči Udové straně Li
dovečtí poslanci jsou již delší dobu persekvováni, podávána na ně lživá udání,
veřejné schůze rozbíjeny. Po poslancích
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přicházejí nyní na řadu Udovečtí tajem
níci. Podle zachyceného tajného oběžní
ku KSč mají být Udovečtí tajemníci
vzati »pod kontrolu«, což jaksi ve sro
zumitelné řeči znamená hledat záminku,
jak je dostat do kriminálu, neboť oběž
ník radí: »odejmout zmíněné reakční
straně tajemníky v předvolební době«.
Komunisté v tomto státě nemají a ne
budou mít tolik moci, aby hrozba a ná
tlak měla žádoucí účinek. Nedocílí nic
víc, než prodlužování napětí uvnitř Ná
rodní fronty a zpopularisování persekvo.
váných osob a sami se jen v očích všech
slušných lidí znemožní ještě víc.
Jak se podle všech známek zdá, spo
čívá oko komunistických stratégů i na
tisku naší strany. Již delší dobu se volá
policejní moc ku pomoci, volá se po za
stavení některých našich časopisů. V té
to atmosféře protiústavních úmyslů a
výsměchu všem ústavním právům se
jedná o ústavě! Jakou ústavu vlastné
chtějí mít ti, pro něž praxe policejního
absolutismu je posledním útočištěm po
litické chytrosti?
Jsme pro nejbližší termín voleb! Chce,
me zkrátit dobu volební agitace a ušetřit
tak nervy občanů i hospodářské statky
pro něco lepšího, než stranické bitky!
Přejeme si omezit papírovou bitvu na
nejmenší míru, ale za předpokladu, že
komunisté nebudou neomezenými nány
nad filmem a rozhlasem! Navrhujeme
zřízení rozhlasové společnosti s paritním
zastoupením všech stran, aby bylo za
bráněno v předvolební době zneužití to
hoto propagačního nástroje.
Zásluhou jedné strany visí nad česko
slovenskou demokracií stín policejního
státu. Neexistuje ústavní soud, nejvyšší
správní soud je ostentativně přehlížen,
jeho rozhodnutí nejsou výkonnou mocí
prováděna, ba naopak se postupuje pro
ti nim, administrativními zásahy, nemá,
jícími zákonné opory, jsou lidé zbavová
ni svých majetků, slidičství, udavačstvi,
agenti provokatéři, vážné hospodářské
neúspěchy a korupce, snaha po nejtužši
centralisaci a nakonec koruna všemu,
»distribuce kultury« á la Václav Kopec
ký, to všechno jsou symptomy, kterýnú je psána na stěnu naší demokracie
výstraha před policejním režimem!

Poznámky k minulým dnům
„Lidová správa umí jednat“ — libuji
si tiskové zprávy oblastní ústředny mi
nisterstva informaci nad zprávou, že
rumunští státní příslušnici, Alexander
Leon Vidmei a Lena Clim Toco, pracu
jící nyní v obci Smrku, „sblížili se při
práci a chtějí se vzít. Aby měli svůj
poměr úředně ověřený (!), dostavili se
na MNV, kde jim předseda za přítom
nosti svědku sepsal potvrzení, že snou
benec slíbil snoubence po návratu do
vlasti sňatek. Předseda MNV tak uká
zal, že místní výbory jsou schopny
pružného, nebyrokratického jednánu“
— Tuto pružnost předsedy MNV ve

Smrku tedy uznáváme, ač opravdu ne
víme, k čemu je dobrá. Konkubinát je
konkubinát, "i když se o něm udělá svě
decký zápis na úřadě, a myslíme, že by
právě v tomto případě bylo spíše rva
místě, kdyby byl pan předseda snou
bencům snad méně pružně a byrokra
tičtěji, ale rozhodně správněji poradil,
aby, chtějí-li spolu manželsky žít, uza
vřeli prostě řádné manželství.

*

Jak oznámilo 30· ledna „Svobodné
slovo“, byl jeho reportér fotograf za
tčen „jménem zákona“, když fotografo
val frontu u obchodního domu Prokop
a Cáp. Dosud jsme mysleli, že je možno
zatýkat lidi jen za něco, co udělali —
at už je to trestné nebo ne. Nechápeme
však, jak je možné někoho zatýkat za
něco; co nejen neudělal, ale ani udělat
nemohl: jak mohl fotograf „Svobodného
slova“ fotografovat nějakou frontu
u textilního obchodu, když přece „Rudé
právo“ už před několika dny velmi vý
razně a jasně na první stránce doká
zalo, že soudruh ministr dr. Čepička
„konečně odstranil fronty na textil“?
Oficiální list bulharské vlády, určený
pro cizinu, se jmenuje „La nouvelle
Bulgarie“ — nové Bulharsko. A každou
chvíli čteme a slýcháme i z úst nej
oficiálnějších — o novém Polsku,
novém Československu, novém Ru
munsku, nové Jugoslávii a podobně;
důraz je ovšem vždy na té novosti.
Tak nevím, ale často mi připadá, že
toto stálé vynášení novosti u zemí, které
měly své Arseny, Karly IV., Boleslavy
Chrabré, Dušany atd. v době, kdy se
na přiklad na severoamerických stepích
proháněli Indiáni, je asi něco takového,
jako kdyby dospělý muž za nejvýznač
nější období svého života považoval
onen čas, kdy se mu prořezávaly první
mléčné zoubky.
-fjs-

♦

Před válkou jsme v hostincích a auto
matech jídávali ryby. Dnes tam může
me jíst velryby, a přitom se přece jen
najdou reakcionáři^ kteří nechtějí uznat,
že se poměry stále zlepšuji, a dokonce
bručí, že velrybího masa se po extrakci
tuku používalo nanejvýš k výrobě hno
jiva.
*
„Novináři zakročí proti útokům na
slovanské spojence,“ hlásá „Mladá fron
ta“ 10. února. — I tak možno i říkáme
my, ale přece jen je nám divnéi že novi
náři neuvažují především o tom, že by
snad měli zakročit i proti útokům ko
munistických novinářů na novináře ne
komunistické.
»
Před několika dny zakázala italská
komunistická strana svým členům četbu
vatikánského deníku „Osservatore Ro
mano“. Je to přiznání porážky, kterou
utrpěl komunistický vůdce Palmiro
Togliatti při poslední polemice s tímto
listem, který velmi pohotově odpovídal
na komunistické útoky proti papeži a
postavil do správného světla osob.iost
Togliattiho i úlohu; kterou nyní hraje.
Zákazem mají být italští komunisté
chráněni před dalšími možnými odhale
ními. Zákaz četby „Osservatore Roma
no“, vydaný pro členy některé z poli
tických stran, není prvý; před komu
nisty vydal takový zákaz někdejší ge
nerální
tajemník
fašistické strany
Starace.
*
„Komise však proti hlasům komunistů
tento návrh zamítla a rozhodla se po
nechat dr. Feierabendovi 50 ha. Mi
nisterstva zemědělství s tímto usnese
ním nesouhlasí, nebot neodpovídá plni
zákonu, a odvolává se do vlády;“ na
psalo „Rudé právo“ o jednání revisní
komise
a má tentokrát výjimečně
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pracdtu Usneseni komise, ponechává
Jící vlastníku 50 hektarů půdy, rozhod
ně neodpovídá zákonu o pozemkové re
formě, podle kterého třeba ponechat
vlastníku půdy, podrobené reformět
150 ha půdy zemědělské nebo 250 ha
půdy vůbec. A jiného zákona dosud o té
věci není.
♦
‘i
„Cs. sociální demokracii lze děkovat,
že svou rozvážnou, byť někdy těžce chá
panou situaci (!) zajistila politický a so
ciální klid a že jsme se uchránili váž
ných politických otřesů,“ zahajuje svůj
sloupec Poznámek „Právo lidu“ 7. úno
ra. Vzhledem k tomu, že strana soc. de
mokratická rozvážně sjednala páně
Fierlingrův pakt s komunisty, začež
pak na svém sjezdu neméně rozvážně
téhož dotud velebeného pana dr. Fierlingra zbavila předsednictví strany, dále
vzhledem k tomu, že pan Fierlinger
nyní dal také rozvážně iniciativu k za
ložení „Klubu socialistické demokracie“
a strana soc. dem. nyní opět rozvážně
chce prohlásil neslučitelnost členství
v tomto klubu s členstvím ve straně,
řekli bychom skoro, že situace strany
sociálně demokratické není ani tak roz
vážná jako vážná, i když plně souhla
síme. že je rozhodně těžko pochopitelná.
*
Druhé číslo páně Fierlingrova socia
listicky demokratického Směru otiskuje
dva dopisy čtenářů. Dr Jan Hořejší
přeje listu vše nejlepší v jeho ^nesnad
ném. ale záslužném, poslání“ a důvěřuje,
že vývoj půjde zdravě a že tiSměr,e na
konec „pohne i svědomím ostatních“.
Občan Josef Novák z Prahy VIII nevy
jadřuje se tak inteligentně. Mini, že pá
nové socialističtí demokraté jsou docela
jednoduše „komoušové“, což mu stačí,
a v doušce lituje Kčs 3.50, které za prvé
číslo jejích časopisu dal. — Nový důkaz,
že akademické vzdělání je v některých
případech jen k tomu dobré, aby činilo
inteligentně
složitými
věci
laikům
jasné.
fjs

»Slovanští novináři« v Záhřebe
V Záhřebě se sešli 28. m. m. novináři
ze slovanských zem[ - ze Sovětského
Ruska, Polska, Jugoslávie, Bulharska a
Československa. K tomuto sněmování
slovanských novinářů byli pozváni také
novináři z Albánie, Rumunska a Maďar
ska. Chyběli tedy pouze novináři ze so
větského pásma Německa, aby sjezd
byl úplný. Zasedání zahájil generál B:ž.
Maslarič, předseda Všeslovanského vý
boru, z jehož popudu byla tato konferen
ce slovanských novinářů uspořádána.
Ve svém proslovu vytyčil gen. Maslarič
hlavní úkoly záhřebských porad: boj o
mír a bezpečnost světa, nezávislost 1 su
verenitu státu, boj proti válečným Stvá.
čům a jednotnou akci všech demokratic
kých zemí proti zbytkům fašismu a re
akce. Za sovětské novináře učinil pro
jev šéf sovětské delegace prof. Pavel F,
Judin, místopředseda Mezinárodní orgahisace novinářů, za československé Šéf
redaktor rozhlasu a jednatej Mezinárod
ní organisace novinářů Jiří Hronek a
redaktor Práva lidu Jan Smetáček, za
bulharské redaktor časopisu >Slavjani<
G. Michajlov a za polské R Praga, mí
stopředseda Svazu polských novinářů.
Projevy učinili také ještě ředitel albán
ského úřadu informací Místo Trestá
redaktor maďarského listu Szabat Nep
dr. Oszkar Betlen a tajemn'k Svazu ru
munských novinářů G. Zaharia Hlavní
referát o mezinárodni situaci a úkolech
Čs. tisku přednesla redaktorka Světa
Sovětů Mariána Koťátková. Řekla mimo
jiné: »Demokratičtí novináři v Českoslo
vensku jsou si vědomi toho, že lživá no

vinářská kampaň, vedená tiskem západ
ních, předává m anglosaských zemí pro
ti Československu, není věcí samou o
sobě a Československo není jediným ze
států, proti kterým se rozvinula široce
zaležená kampaň, ve své podstatě smě
rnici proti demokracii nového typu, ve
skutečnosti je však namířena proti mí
ru. Se stejnou ustaraností a se stejným
opovržením sleduje lživé zprávy, vý
mysly a tendenční články, které se ob
jevují v západním tisku proti našim
spojencům Sovětského svazu, Jugoslávii
i Polsku, proti bratrskému Bulharsku,
proti Rumusku a Maďarsku. (Na Albá
nii Mariána Koťátková zapomněla!) Bo
hužel, mnohé tyto zprávy nalézají místo
v některých reakcionářských listech,
které ještě vycházejí v Československu,
a tu bude zapotřebí energického zákro
ku všech poctivých novinářů naši země a těch je většina - aby tomu byl uči
něn konec!«
Tak promluvila československá dele
gátka, redak'orka Mariána Koťátková.
V rozpravě, která se o jejím referátu,
takto pranýřujícím československý tisk,
rozvinula, bylo mluvčími všech slovan
ských i neslovanských r.árodů prudce útočeno na některé české časopisy. Bylo
útočeno ovšem jen na ty, které naši hyperdemokraté prohlašují za reakcionářské jen proto, že nespllají svorně s ni
mi západním demokraciím.
Je zvlášť pozoruhodné, že do jednání
slovanských novinářů v Záhřebě zasa
hovali 1 neslovanští hos‘é. Tak na př.
maďarský novinář a redaktor listu Nepszava dr. Lásló Hámori doporučil, aby
se podobná konference, jako byla zá
hřebská, konaly každoročně a pokaždé
v jiné zemi. Můžeme se tedy dočkat! to
ho, že se konference slovanských novi
nářů bude konati také jednou v Pešti.
Do té doby ovšem budeme mí ti s Maďar
skem přátelskou a spojeneckou smlouvu.
Československý tisk byl v Záhřebě zřej
mě dobře zastoupen, i když tam nebyl
ani jeden novinář, který se zabývá slo
vanskými věcmi a ovládá slovanské ja
zyky. Patrně však takových novinářů
není zapotřebí na konferencích, kterých
se zúčastní také Albánci, Rumuni a hlav
ně Maďaři. Ze sněmování skvanských
novinářů v Záhřebě byly přirozeně za
slány pozdravné telegramy předsedům
vlád slovanských států, nebylo však za
pomenuto ani na Envera Hodžu, Petra
Grozu a Lájose Dinnyesa V pozdravu
předsedovi maďarské .vlády přejí slovan
ští novináři ještě větší úspěchy maďar
ské lidové demokracii, »která předsta
vuje jeden z pevných sloupů míru a bez
pečností balkánsko-dunajské oblasti 1
celého světa.« Eljen!
Slav.

Vzorná ukázka předvolebního
teroru?
Nezdar a rozbitím veřejné schůze ČSL
v Lucerně měl zajímavé dozvuky v nej
větším pražském kovoprůmyslovém zá
vodě, jenž den na to zaranžoval z popu
du soudruhů tříhodinovou stávku proti
projevům v Lucerně a v resoluel, určené
předsedovi vlády, osazenstvo vyhrožo
valo »vyčištěním« sekretariátu strany
za to, že si dovolila uspořádat úspěšnou
předvolební schůzi. Ponecháme-11 stra
nou skutečnost, že jedna strana Národní
fronty usiluje rozbíjet schůze druhé
straně, je jisté zajímavým příspěvkem
k akci komunistů s 30 miliony pracov
ních hodin republice. Nuže, jen v tomto
případě byla republika při desetitisíco
vém osazenstvu a hodnotě práce při
pravena o maličkost v podobě téměř
2 milionů Kčs! Odpovf-Ii komunisté na
každou úspěšnou schůzi jiné strany pro

testní stávkou v největším místním ná
rodním podniku, bez ohledu, co tomu
řekne ministerstvo průmyslu, bude celý,
s taliovou slávou usnesený »present« 80
milionů pracovních hodin státu, brzy
stráven... Smyslem těchto pokusu °
teror v předvolební domě nemůže býti
nic. jiného, než strach před výsledkem
z voleb, protože nikdo soudruhům neza
ručuje, že i ti, kdož se k nim ze strachu
či jiných důvodů dali, je budou také ten
tokráte volit. Veřejnost alespoň vidí, co
by dělali komunisté, až by měli většinu
a nemusili se na nikoho v ničem ohlí
žet, když již dnes šlapou na zákony, ne
dbají ústavy a vyhrožují násilím.

Církevní statky
To, čeho se neodvážil obnovený stát
Československý, stalo se skutkem v re
publice osvobozené. Přes všechny výkla
dy o tom, že se Církev v obnoveném stá
tě chovala vzorně a měla k němu nej.
kladnější postoj, že za doby okupace je
jí příslušníci, a hlavně duchovní, se zúčaslili odboje domácího i zahraničního,
že přinášeli za tento stát nej.éžšl oběti,
i oběť života, přes všechny pochvaly z
nejpovolanějších úst a přes všechno ujiš
ťování a přislibování, zaujal se nyní k
Církvi vyvlastňováním
jejich statků
postoj, jenž nemůže být nazván přátel
ským, ani ne spravedlivým. Její maje,
tek, jenž byl získán cestou nejspravedli
vější, jak bylo napsáno v Našinci, cestou
vzorného hespodaření a cestou darů vě
řících, majetek, jejž Církev vždy stavě
la do služeb lidu celého státu a do slu
žeb jeho kultury, který tedy obracela v
hmotný a duchovní prospěch celého ná
roda, je nyní Církvi odnímán. Tento po
čin nespravedlivého vyvlastňování nemů
že být ospravedlněn táborovými hesly,
jako je nedostatek půdy, když tisíce ha
leží neobdělány; nemůže být ospravedl
ňován ani bombastickým slovem, jako
hlad po půdě, protože je to nesmyslné.
Není právního podkladu pro tento počin
a nemůže ospravedlnit nutnosti znárod
nění, když tento majetek stál ve služ,
bách lidu; nemůže být ospravedlněn ani
akci zestátňovacf, neboť může-11 být
vlastníkem stát, proč by nemo lila být
vlastníkem Církev, která ve své oblasti
je stejně suverénní a dokonalou spol"čnestí, jako stát. A již z toho prostého
důvodu, jenž vyplýxý z tohoto počinu
státu vůči Církvi, musí Církev svůj ma
jetek hájit, neboť vidí, že je odkázána
jen sama na sebe a že tento počin je
vlastně jen předehrou k odluce Církve
od státu - a je proto snadno pochopi,
telné, co by to znamenalo.
Z taktických důvodů sáhlo se nejdří
ve po církevním majetku tam, kde v če
le diecése nestojí biskup a kde se tedy
snad dalo předpokládat, že odpor bude
nejslabší. To ovšem nikoho nemůže mý
lit. Právo slabého je právem také. stej,
ně jako právo silného, nezclzltelným V
žádném případě nejde o majetek něja
kého soukromého knížete církevního,
nýbrž jde o majetek celé Církve. A cír
kevní kodex je v té věci zcela jasný.
Tak praví § 1495: Církev katolická a
Apoštolská stolice mají vrozené právo
svobodné a nezávisle na moci občan
ské získávat, podržovat a spravovat
časný majetek, aby mohly dosahovat
svých vlastních cílů... Těmito slovy je
tedy dáno také soukromé vlastnictví
Církve, jež je podloženo týmiž tituly,
jako vlastnictví kteréhokoliv člověka, což
vysvětluje ještě § 1499. Ale § 1518 jasně
připomíná, kdo je vlastně svrchovaným
a nejvyšším správcem a rozhodčím o cír
kevním majetku: Římský velekněz jest
svrchovaným správcem a rozdělovatelem

všech církevních statků.. Není proto po.
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ohybnosti, že pajiež bude trvat na svém
vlastnictví, a že tedy bude prosazovat
své právo i tam, kde stát myslí, že na
razí i na nejslabší odpor, a že je povin
ností každého státu,
který clíce mít
slušný poměr s druhou mocností, aby ta
kovou záležitost, jakou je vyvlastňování církevní půdy, pokud by to bylo ovšem
naprosto nutné, projednal nejprve s tou
to duchovní mocnosti, jež má pochopeni
pro všechny potřeby svých détí, a ne
dělal ji na svůj vrub, bez vědomí této
nejvyšší a rozhodující autority.

dentstvem, zachraňovali jsme pod jeho
vedením svazovou kolej na Hradčanech
proti ministerským byrokratům, a pak
jsme šli bez jeho účasti k insigniádě
r. 1934; pro niž měl porozuměni. Ale ani
v této době neopustil Kostečka dílo,
které budoval. Neopustil svazovou ko
lej a Akademický dům, o jehož záchra
nu se zasazoval i po uzavření vysokých
škol. Dne 15. listopadu 1939 konaly se
v Praze dvě pamětihodné schůze; o kte
rých dosud nikdo nepsal. Zúčastnil jsem
se obou. V hotelu Sroubek konala se
tehdy porada členů vedení Svazu stu
Jedna studentská generace ztratila
dentstva s představiteli mladé národní
generace o taktice dalšího boje proti
svého vůdce
Němcům; byli tam také Matoušek, Klí
ma a jiní, kteří byli za 30 hodin nato
Když utichly válečné fronty, hrnuly
zastřeleni v Ruzyni, a v kavárně Louvre
se zástupy studentů do Prahy v odře
konala se porada studentských pracov
ných vojenských uniformách nebo vy
níků z let poválečných o záchranu Aka
spravovaných civilních Šatech, s uzlí
kem prádla a nějakou tou desítkou
demického domu, kterou jsem tam svo
lal z Kostečková podnětu. Ke cti stu
v kapse nebo i bez ní, aby pokračovali
ve studiu válkou přerušeném nebo vzali
dentských pracovníků pravicového smě
ru; kteří jsme byli politickými odpůrci
to od počátku. Tehdy, v roce 1918 až
1920, nebyla jim Praha matkou vlíd
dr. Kostečky, budiž řečeno, že jsme ne
byli jeho odpůrci osobními a že jsme
nou, ale macechou zlou. Studenti, nema
v něm uznávali skutečného vůdce celé
jící kde bydlel, spávali také pod mosty
jedné studentské generace a že jsme na
a v cihelnách, oblékali se do odlože
něho pohlíželi jako na nejsvéráznější
ných šatů holandských studentů, do
a
nejschopnější
individualitu
mezi
nichž by se mohli pohodlně vejít dva
čeští studenti, a chodili, komu to bylo
studentskými pracovníky od 28. října
dopřáno, na bezmasé obědy do ,;Čcs
1918 do 17. listopadu 1939; on zahajo
kého »srdce“, kde jim nosila polévku
val jejich řadu, která pak končila Ma
pani Renáta Tyršová. V této zlé době
touškem, padlým na nádvoří ruzyňských
založili studenti svépomocí řadu student
kasáren.
ských instituci, které jim usnadňovaly
Exegi opus aere perennius — vytvořil
existenci a zachraňovaly zdraví. Zabrali
jsem dílo trvanlivější kovu — tak mohl
na Hradčanech téměř celou donucovací
by právem mluvit k sobě a ke všem stu
pracovnu a zřídili v ni kolej pro 800 chu
dentům dr. Adolf Kostečka, kdyby se
dých studentů, na Letné si postavili ce
zamyslil nad tím, co ve svém, životě vy
lou studentskou kolonii, v Strakově
konal, Ale on by tak nemluvil nikdy,
akademii zřídili si Akademický dům
ani kdyby mu byl Bůih dopřál dlouhého
s mensami, založili Sbor sociální péče
života a pokojného umírání, neboť on
pro vysokoškolské studentstvo atd. Stalo
myslil vždy především na prospěch stu
se to hlavně proto, že tehdejší student
dentsiva a ne na uznání toho, co pro
stvo vydalo ze sebe celou řadu schop
ně vykonal. Dnešní studentská generace
ných a nesobeckých pracovníků, jako
už toho asi málo ví o Kostečkoví, ač si
byli: Fialka. Svěrák, Hajný. Svátek,
ho nedávno zvolila předsedou Společ
Lichtner. Millo. Ruhmann. Nestával.
nosti přátel studentstva. Jeho největší
Zeman, Švehla. Tittelbach. Kapitán. Pa
dílo. Svazová kolej, studentské unikum
leček. a nejlepší z nich Adolf Kostečka,
na celém světě, už není v budově donu
vůdce studentstva prvních poválečných
covací pracovny na Hradčanech. Aka
le<
demický dům už není ve Strakovce,
Dr Adolfa Kostečky již není, jeho ži , studentská kolonie na Letné je až na
vot ukončilo 25. ledna t. r. automobilové
malý zbytek rozbořena. To vše a mnoho
neštěstí. Milované rodině odešel dobrý
ještě jiného vykonalo se v době, kdy
otec a vzorný manžel, tisícům studentů
akademická svoboda ještě něco platila,
z let 1918—1923 jejich stavovský vůdce
kdy studentský život byl sice tvrdý ži
a kamarád. Smutek rodiny je veliký, ne
vot, ale bohatý svým obsahem, kdy
jsme si s opravdovostí říkali verše: ži
výslovný a skličující, náš smutek. smu
tek jeho přátel a spolupracovníků bude vota bído, přec mám tě rád — a kdy nám
nás dlouho provázet, poněvadž Kostečka
ještě nikdo neurčoval, kde se máme
politicky organisovat; a také nenařizobyl také kusem našeho života.
val, koho máme přijímat do fakultních
Kostečka byl socialista už na střední
spolků. Ale věřím, že dnešní studentská
škole a na universitě byl činným v so
generace, tak rozdílná svou povahou a
ciální demokracii, v níž zůstal až do
osudem od naší, více obětovaná a méně
konce života. Byl to mimořádný poli
obětující se, než naše, že i ta; až ji to
tický talent, přitom člověk přímý, čest
bude možno, vrátí se k dílu dr. Adolfa
ný a neúplatný, měl všechny předpo
Kostečky, na které my, jeho přátelé a
klady stát se vůdcem této strany, ale
vrstevníci, nebudeme moci nikdy zapo
v tom mu bránili šfrébři a přízemni
menout, jehož jméno zůstane nám vryto
lidé, kteří nedosahovali jeho politické a
hluboko v naší mysli i v našem srdci,
mravní výše, a ti ho nepřipustili ani
i když jeho jméno neponese žádná uliční
k poslanecké lavici. Před dvěma lety
tabulka ani žádná studentská instituce.
mně vyprávěl o tom. co zažil v Praze
-nkv květnu r. 1945 a co by ho potkalo
v Suchdole. kdyby tam tehdy byl. ..Byl
jsem na sjezdu strany,“ vykládal dále,
Marxisté proti demokracii ve
..byl to první poválečný sjezd, byl jsem
studentstvu
tam však cizím. Z delegátů znal jsem
sotva 10 procent a i z nich někteří po
Po prohraných volbách do fakultních
citovali rozpaky, když mně měli podat
s]H>lků utrpěli marxističtí studenti citel
ruku. Ve straně, však chci zůstat, ne
nou porážku také při volbách do nového
budu převlékat kabát, jsem na to už
výboru vrcholné studentské instituce v
Čechách, pražského Svazu vysokoškol
dost starý, mám za sebou padesátku.
Pracuji s Laušmanem. je to dobrý hoch
ského studentstva. Mimořádného úspě
a věřím mu.“
chu dosáhli zde lidoví akademici, kteří
Když se pak politická studentská pra
získali 50 proč, nových mandátů na ůkor KSČ a soc. dem.
vice ujímala v roce 1927 vlády nad stu
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Přesto položili komunisté, podporová,
ni sociálními demokraty, při jednání
Studentské Národní fronty před ustavu
jící schůzí výboru SVS, iia níž měl být
zvolen předseda a rozděleny funkce, po
žadavek na místo jednatele, ačkoliv
podle výsledků voleb náleží toto místo
lidovcům jako druhé nejsilnější straně·
Kromě tohoto činili si komunisté dokon
ce také nárok na předsedu zahranič
ního odboru SVS, ač KLA na toto mís
to kandidoval dosavadního osvědčeného
JUC Havlíčka. Sociální demokraté na
vrtili .jako kompromisní řešení vlastni
kandidátku, známou svým blízkým
vztahem ke KSČ. Přitom požadovali
sociální demokraté zastoupení ve všech
nejdůležitějších referátech, ačkoliv do
sáhli
mandátů lidových akademiků.
Zástupci Klubu lidových akademiků ost
ře odmítli všechny pokusy marxistických
studentů o skreslení volebních výsled
ků, při čemž se jim dostalo plné podpo
ry akademiků národně-socialistických.
Je jistě přirozené, že marxisté, kteří jmi.
žadují ve studentstvu důsledné dodržo
váni zásady poměrného zastoupení i při
vysíláni delegací do ryze odborných organisací zdravotních a sociálních a hos
podářských, nechtějí přiznat lidovým a.
kadeřníkům takové zastoupení, jaké jim
podle výsledků voleb náleží.
Následkem této rozbiječské a neústup
né politiky nemohl se nový výbor SVS
ustavit a v SVS panuje bezvládí. Jedi
ným řádně zvoleným funkcionářem je
předseda zastupitelstva SVS JUC Kenner, který pověřil některé vhodné od
borově zdatné kandidáty, příslušníky
všech stran, vedením referátů SVS. Ce
lá akce komunistických studentů je jen
dalším důkazem toho, že nedovedou snést
porážku a uznat výsledek demokratic
kých voleb, což je. i vážným mementem
pro nastávající volby parlamentní.
JI

Povzdech a přání
Vzhledem k nadšeným ódám, které pě
je jistý tisk u nás na znárodněné pod
niky, zaslouží pozornost veřejnosti člá
nek Povzdech a naléhavé přání« podni
kového časopisu »Praga«, redigovaného
komunisty, z něhož je patrno, kde také
přicházejí znárodněné strojírny k stamilonům svým deficitů, jimiž dosud vy
nikají. Pisatel ze slévárny píše v něm o
zacházení s drahocennými modely toto:
»Tam jsou slévači zaformovány do pís
ku a po odformování pak celé zamaza
né, poškrabané, často k nepoznání rozbi
té odváděny do skladu modelů, kde jo
na dveřích napsáno: »Nepovolaným
vstup přísně zakázán«, a tam uloženy a
zavřeny jako malomocní. Taková je te
dy pouť a málo známý osud díla mode
láře, na kterém pracuje nejen tělem, ale
celou svojí duší. Tak to je ten vzdech.«
S tímto naléhavým přáním se pak ob
rací na výrobní výbory a celé vedení
slévárny, »aby na tuto, tak závažnou
věc, dohlédli a postarali se o to, aby
na snahu některých slevačů po zvýše
ném výkonu nár. podnik nedoplácel sta
tisícovými částkami. Páni kapitalisté,
bylo.li třeba, dovedli rázně zakřiknout
každého, když se jednalo o majetek.
Proč i my bychom si neměli dobrovol
nou kázni náš majetek v našem vlast
ním zájmu také tak pečlivě chránit a
střežit? (Dřivé bylo zjevem, že oprava
zúmyslně poškozeného modelu se zaúč
tovala k tíži slevače.) Tím si nikdo ze
strachu před trestem, který by ho zce
la určitě stihl, nedovolil zacházet s mo
dely tak nešetrně, jak se s nimi zachá
zí dnes.«
Proč to píšeme? Proto, že znárodně
né strojírny jsou Achillovou patou dvouletky svými ohromnými deficity, a že
toto odvětví má býtl na újmu dosud
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Jakž takž výnosných odvětví vybudová
no v pětiletce v obrovských rozměrech a
tím znásobeny jeho dosavadní schodky,
jdoucí do těžkých miliard Kčs. Toto bu
dování m'sto sjednání pořádku a hlav
ně hospodárnosti, může miti ovšem ne
blahé následky na náš životní standard,
když nejcennější inventář strojíren, dra
hocenné modely, na něž je vynaložena
nejkvailifikovanější a také nejdražší děl.
nická práce vůbec, jsou v provozu zú
myslně ničeny následkem nedostatku oh
ledu a kázně ve znárodněných strojír
nách dosud panující.

Selský rozum před zkouškou
Dnes je stavěn selský rozum před
největší zatěžkací zkoušku vůbec. Je
to boj o vesnici a o zemědělce, v němž
se největší strana vyhrnula do pole s
jednou již osvědčeným prostředkem,
houfnici materiálních výhod! Poučena
pohraničím, kde na německý majetek
nalovila jako na tučné vnadidlo stati
síce hlasů, jde nyní na český venkov
s úpravou pozemkového vlastnictví,
aby na pár korců, urvaných větším ze
mědělcům, lovila duše ták, jako na ně
mecké statky předtím. Přitom ovšem
nešetří kulometnou palbou subvencí,
kterou doplňuje práci zmíněné již houfnice. Mnozí zemědělci, oslněni možností
získat levně nějaký ten korec půdy od
svého souseda, nevidí ovšem ostrý há
ček udice materiálních výhod, jenž se
brzy zasekne do celého jejich pozemko
vého vlastnictví. Apelujeme na selský
rozum, aby si uvědomil, že nikdo nic
nedává v Čechách nebo na Moravě za
darmo a že pár tisíc Kčs, ušetřených
domněle levnou koupí pozemku z titulu
nové úpravy zemědělského vlastnictví,
může jim přijít velmi draho! Apeluje
me na selský rozum, aby se nedal ob
loudit chtivostí cizího majetku a ne
přišel pak i o své. Doporučujeme vře
le k přečtení to, co napsal loni známý
náš průkopník kolchozú, jemuž tanou
stále na mysli nepřehledné lány a hřmí
cí roje strojů, (Ir. inž. Koťátko. »Ve
SSSR bolševici po říjnové revoluci pů
du nekolektivisovali, nýbrž rozdělili na
25 milionů drobných usedlostí. Proto
ves držela sovětskou vládu a dobytou
půdu proti kontrarevolucionářům a interventům, zatím co v opačném pří
padě by možná s cizí pomocí smetla
dělnické tvrze moci sovětů. A právě přes
toto rozdělení půdy dostala se sovětská
moc v kratičké periodě cyklu dialek
tického vývoje k zespolečenstvení půdy
a k vítězství kolchozního systému. Bez
rozděleni půdy v roce 1917, nebylo by
kolektivisace v roce 1929, protože by
snad nebylo moci sovětů vůbec.« Kdo
tedy umí chápat, nechť chápe! Přes roz
dělení půdy u nás má se dojít ke kol
choznímu systému, k němuž jsou již
učiněny náběhy ve zřizováni strojních
a traktorových stanic, nepovolování
koupě jistých strojů zemědělcům a v
chystané jedné knihovní vložce pro vše
chny přídělce pozemků v jednom ka
tastrálním území a pak z vynechání
státních statků z úpravy pozemkové
držby. Je-li toto drobení středních stat
ků správné, proč jsou tedy vynechány
státní statky? Či jde zase v tomto pří
padě o zárodek sovchozů? To vše by si
měl selský rozum uvážit, než polkne
lákavé sousto nějakého korce sousedo
vy půdy a s ním ovšem i ostrou udici
s vyhlídkou, že se mu povede pak tak
dobře asi jako správně zaseknuté rybě.
Ne nadarmo se říká, že »kdo stojí o
cizí, přichází o své«. »Stačí« dokonce
jen ministerské nařízení, které, jak se
ukázalo v textilu, může zbavit na 2000
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obchodníku přes noc existenci i majet
ku, aby ze samostatných zeniéuělců, kteří upsali duši za korec, byli na
konec kolchozníci. Stačí se zeptat kaž
dého českého zemědělce, který byl na
kolclioze ne jako divák, ale jako pracovník, co to znamená! Před sto lety
přestalo nevolnictví selského člověka a
lirou osudu se bude právě ve výročí
tohoto přelomu rozhodovat nejen o de
mokracii a republice, ale i svobodě jed
notlivce a existenci samostatného ze
mědělce. A rozhodovat budou především
ti, na něž padne sláva nebo hana z to
hoto rozhodnutí. Selský rozum stojí v
nynějších volbách před nejtěžší zatěž
kávací zkouškou a prakticky rozhodne
o dalším osudu národa, jako kdysi roz
hodl o .jeho bytí.

Korupce bez konce
Napsali jsme svého času, že nový řád,
představovaný s takovou reklamou, sot
va bude moci sliby také splnit. V ne
dávné době měli na př. možnost obchod
níci s textilem si ověřit nosnost před
volebních slibů marxistů o »ochraně
soukromého podnikání a majetku«, když
přes noc byly zrušeny soukromé velko
obchody a nahrazeny sběrnami, do nichž
musili postižení odvést! všechny zásoby
zboží! Ponecháme-lí stranou protiústav
ní ráz dekretu, opírajícího se o nařízení
Bertschova, který je po době více než dva
a půl roku vytažen na světlo a použit
v lidové demokracii zpúsolK-m, jenž by
jinde na světě byl sotva možným, je tu
ještě jedna zajímavá okolnost, že za
sběrny byly vyvoleny právě firmy stra
níků ministra vnitřního obchodu a mi
nistryně průmyslu a majitelé naprosté
většiny zastavených velkoobchodů, da
leko lépe vybavených, byli opominuti,
patrně proto, že jsou příslušníky- jiných
politických stran. Je to klasický doklad
stranické korupce, když se na základě
protidemokratických nařízení z doby
okupantů řeší pod záminkou, štvavou
kampaní vyvolaného požadavku »pořád
ku v distribuci« věci tak, že se rozdílení
jedné z nejdůležitějších životních po
třeb svěří příslušníkům jen dvou poli
tických stran. Není to ostatně jen stra
nická korupce, je. to též rafinovaná fór-,
ma politického teroru, jímž se má vy
vodit nátlak na ostatní velkoobchod,
proti kterému se nyní připravují podob
ná opatření, aby se budoucí postižení
dali honem do marxistických stran,
chtějí-li uhájit existenci. Mluví se tu již
o potravinách, železářích a jiných obo
rech, protože marxistickému bumbrlíčkovi roste s jídlem chuť a nyní před
volbami je každý nově získaný straník
dobrý, aby se dospělo k metě oněch 51
procent. Páni marxisté ukázali aie kar
ty ještě před dohráním rozehrané par
tie. Veřejnost nyní vidí, jak se věci ve
skutečnosti mají a vidí zejména onu
odstrašující mravní stránku problému,
jež ne vypatlá pro nový řád zrovna slib
ně. Kupovat hlasy za guláš a za papu
če, není novou věcí; to znali maďarští
grófi již dávno. Tedy nic nového pod
sluncem. Je-li to pokrok, nechť nsondí
sama veřejnost. Lze jen dodat, že Svato
pluk Čech viděl dobře i do budoucnosti,
když psal »Písně otroka«, třeba měl na
mysli telidy jen minulost...

úkoly nad naše síly
Jak známo, předpokládá se v pětile
tém plánu, jak byl narýsován v hrubých
obrysech předsedou vlády, že investiční
průmysl bude znásoben a spotřební zre
dukován. Jinými sílový se má vybudovat
průmysl železářský, strojírenský a těžké
chemie a má se za to odbourat průmysl

textilní, sklářský a porculánový. Proto,
že se má náš těžký průmysl ztrojnáso
bit, bude třeba obrovských investic ka
pitálových, odhadovaných na 340 miliard
Kčs v pěti letech čili na 68 miliard Kčs
ročně. Již tento kapitálový výdaj je nad
naši sílu>, zvláště když tvorba kapitálu u
nás rychle klesá, protože následkem ne
obyčejné draiioty šetrným lidem nezbý
vá hotovostí a ostatní po zkušen:s ech
střádalů s vázanými vklady řídí se h slem: utratit vše, co vydělají. Ještě ne.
byla udělána řádná bilance 1. roku dvouletky a již je jasno, že sotva bude mož
né financovat pětiletý plán. Jak ukáza
ly totiž zkušenosti s těžkým průmyslem
železářským a strojírenským, nelze roz
šiřováni kapacity uskutečnit bez dodá,
vek j:stých zařízeni z ciziny, jako jsou
na příklad automatické válcovny a ob
rovské bsy pro karosámy, takže je vů
bec problém, jak by bylo možno získat
na ně valuty, když chceme zároveň od
bourat lehký průmysl, který nám svým
přebytkem je právě umožňoval? Náš
strojírenský průmysl není přece s to řa
du podobných nejmodarnějších zařízení
postaviti bez dolarů, liber a švýcarských
franků a nelze pak narýsovaný program
uskutečnit.
Kromě kapitálu je zde ještě další po
tíž v opatření spoust k tomu potřebné
oceli, když již dnes náš železářský a ocelářský průmysl nestačí zásobovat slé
várny a strojírny. Je sice pravdou, že
máme něco chudších rud, ale musíme
dovážet pak daleko větší množství jakos*n?ch rud, a to nejen železářských,
ale i manganových, jakož i spousty ba
revných kovů, jako mědi, olova, zinku,
cínu, niklu, wolframu, molybdenu, vana
dia, zirkonu, titanu, chrómu, tantalu, hli
níku, hořčíku atd„ bez nichž nenj stro
jírenský průmysl vůbec myslitelný, J?ko
další překážkou v ces^ě je zde ješ^ě ne
dostatek pracovníků, protože ani omeze
ní lehkých průmyslů by nepcs ačilo krýt
spotřebu sil zdvojnásobeného těžkého
průmyslu. A kdyby se plán zdařil jen čá
stečně, pak by byl proveden jen za ce
nu resignace na nynější životní úroveň,
která je přece stá’e ještě hluboko pod
předválečnou úrovni.

Náboženská situace v Maďarsku
O náboženských poměrech v Maďar
sku, kde hlavní slovo vedou komunisté,
svědčí otevřený dopis, který jménem
maďarské biskupské konference zaslal
ministerskému
předsedovi
kardinál
Mindszenthy. Kardinál hned úvodem
praví, že biskupská konference jednala
o stížnostech, jež jí byly předneseny a
jejichž obsah se hluboce dotýkal svě
domí těch, kteří si stěžovali. Někteří
jednotlivci totiž byli podle kardinálova
dopisu nuceni, aby vstoupili do komu
nistické strany, přes to, že nesouhlasí
ani s politickým programem této stra
ny a nemohou své náboženské přesvěd
čení s tímto programem srovnat. Jedi
né členství v komunistické straně dává
nárok na zaměstnání, znamená ochra
nu před trestem a před zanesením do
seznamu B — to je do seznamu osob
propuštěných ze státních služeb pro
politické důvody při snižování počtu
zaměstnanců. Ostatní strany již pro
testovaly a mluvčí koaličních stran
promluvil o celé záležitosti v národ
ním shromáždění. Biskupská konferen
ce věří, že tyto nesnesitelné poměry
budon napraveny, neboť jsou urážkou
demokratických svobod a je nemožné
v r. 1948. kdy se oslavuje zrušení vý
sad šlechtických, aby na posměch rov
nosti existovaly ještě výsady stranické.
V druhém bodě svého otevřeného dopisn přichází blsknnská konference k
druhé stížnosti, podle .níž zpravodaj-
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ský systém státní bezpečnostní policie,
v němž policejní odděleni předvolává
jednotlivce, někdy dokonce kněze, a to
na základě vymyšlených nebo nicot
ných obvinění a snaží se hrozbami je
přimět k tomu, aby dělali vyzvědače v
katolických organisacích, biskupských
domech a v různých ústavech a aby po
dávali zprávu o tom, co slyšeli a co se
děje.. Zejména, praví dopis, bylo
těmto vyzvědačům vyhrožováno, že
bude proti nim podána žaloba pro uráž
ku policie, jestliže někomu prozradí
své poslání. List uzavírá, že takový po
stup připomíná nej temnější část dějin
maďarských, dobu Eachovu, a že se
nesrovnává s maďarským duchem;
zvláště je zbytečný vůči církevním kru
hům, jež se nezabývají žádnými pikle
mi a netají se svými názory. Biskup
ská konference doufá, že ministerský
předseda tuto »přemrštěnou horlivost
podřízených úředníků« uvede do správ
ných mezí, aby každý Maďar mohl po
žívat požehnání míru bez obav a bez
obtěžováni.
Zajímavým důsledkem tohoto listu je,
že katolický časopis Uj Ember, který
tento dopis otiskl, byl zastaven.

Jednotnou organisací k jedné
stra ě
Bulharský Národ přináší v čele listu
řeč náměstka ministerského předsedy
dr. Trajče Hostova, obsahující tato
konstatováni: Přetvoření Vlastenecké
fronty v jednotnou společensko-poliíickou organisací je nutné, poněvadž po
litický a společenský vývoj Bulharska
dospěl do síadia, v němž všechny zdra
vé demokratické síly bulharského ná
roda mohou a musí býti spojeny v jed
né jediné společensko-politické organisaci. Máme k tomu důvody, jak zahraničné-politické tak vnitropolitické
povahy. Za hranicemi Bulharska stále
ještě existují reakční živly, které se
ve svém boji proti lidovým demokra
ciím hledí opřít o reakční a fašistické
živly v jedné každé zemi a vytvořit z
nich svou pátou kolonu. K boji proti
této páté koloně a proti pokusům za
hraniční reakce vztáhnout ruku na
svobodu a nezávislost země je nutné,
abychom co nejvíce upevnili politickou
a morální jednotu našeho národa. Na
druhé straně bulharský národ stojí
před velkými úkoly v souvislosti s bu
dováním svého hospotlářsttví, likvidová
ním své hospodářské zaostalosti a pře
děláváním své země v pokročilou zemi
prftmyslově-agrární. Po této stránce
náš národ bude musit počítat především
na své vlastní síly. A aby tyto síly
byly co nejúčinnějši, je nutno, aby byla
vybudována jednota bulharského národa
v rámci jednotné společensko-politické
organisace. Bude udělán konec mali
cherným sporům a soupeřením mezi
stranami Vlastenecké fronty a síly tak
ušetřené budou moci b.ýti daleko uži
tečněji vynaloženy na rozřešení velkých
hospodářsko-politjckých úkolů. Nebude
pak také možno, aby se p:>d křídly té
nt-bo oné strany Vlastenecké fronty
skrývaly všelijaké reakční živly. Bude
usnadněn výběr kádrů pro státní apa
rát a hospodářský život, poněvadž ne
bude již dávána lidem přednost jen pro
jejich stranickou příslušnost nezávisle
na jejich schopnosti a věrnosti věci
Vlastenecké fronty. A konečně se vy
tvoří ohromná přitažlivá síla, která
přivede do Vlastenecké fronty také ony
značné masy, které až dosud stály mi
mo strany. Tak Vlastenecká fronta bu
de moci býti vybudována skutečně
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jako celonárodní masová organisace,
obsahující ohromnou většinu bulharské
ho národa.
Utvořeni jediné strany bylo by v
přítomné chvíle nejen předčasné, ale
bylo by i na škodu cílům, které jsou
sledovány. Jediná strana nemůže býti
vytvořena uměle, na rozkaz shora. K
jediné politické strane se dospěje, ale
nelze jedinou stranou začínat. V jednot
né organisaci Vlastenecké fronty se její
strany svou společnou prací tak sblíží,
že rozdíly mezi nimi se budou vždy více
stírat!, a tak se připraví půda pro vy
budováni jediné strany. Jestliže však
jediná strana nyni utvořená být nemůže
a nebude, jsou v každém případě mož
né v blízké budoucnosti některé změ
ny, na příklad je velmi dobře možné,
že v nedaleké budoucnosti bude splynu
tím dělnické a sociálně demokratické
strany utvořena jediná dělnická stra
na. Když je to možné v Rumunsku,
proč by to nebylo možné u nás? Jaké
podstatné rozdíly by mohly i v budouc
nosti dělit tyto strany, když obě bojují
za socialismus? Jestliže dříve mohly tu
býti jisté politické důvody, jako na př.
ten, aby se ve prospěch Vlastenecké
fronty působilo na Labour-party a na
jiné západoevropské sociálně demokra
tické strany, dnes ty důvody již nemo
hou padat na váhu. Zkušenost ukázala,
že sotva lze zapůsobit na takové hlavy,
jako jsou Be vin a Attlee. Dále politika,
kterou provádí Vlastenecká fronta (industrialisace a elektrifikace země, zmodernisování a meclianisování zeměděl
ství) povede k stále většímu odstraňo
vání rozdílů mezi městem a vesnicí. Na
tomto podkladě mohou se v budoucno
sti vytvořit podmínky také pro sply
nutí zemědělského svazu s dělnickou
stranou (komunisty). Právě takovým
způsobem dospějeme k jediné straně.
V přítomné chvíli zcela stačí utvoření
jednotné společensko-politické organi
sace při dalším trvání jednotlivých
stran, organisačně a vnitřně činných v
rámci určeném Vlasteneckou frontou.

Průmyslová výroba v Holandsku
překročila předválečnou úroveň
V říjnu minulého roku holandská
průmyslová statistika po prvé od osvo
bozeni překročila číslo 100, jež odpoví
dá základnímu roku této statistiky,
1938. V září 1947 dosáhla holandská
průmyslová výroba 95% výroby roku
1938, v příštím měsíci však již 103%.
Dosaženi tohoto výkonu je vítězstvím
holandských dělníků, techniků a prů
myslníků, kterým se proti všemu očeká
vání podařilo od německé kapitulace
v květnu 1945 napravit válečné škody
tak úspěšně, že holandská výroba může
dnes pokračovat, jako by navazovala
přímo na rok 1938. Po osvobození byl
holandský průmysl prakticky úplně ochromen. V roce 1939 představoval
hlavní Část národního jmění, asi 5 mi
liard holandských zlatých, kdežto po
osvobození, protože Němci průmyslová
zařízení vyplenili, rekvírovali, nebo zni
čili a dělníky deportovali do Německa,
poklesla jeho hodnota na polovinu stavu
předválečného. Výrobní kapacita ho
landského průmyslu v roce 1945 nebyla
větší než 33% stavu z roku 1938. Nedo
statky i závady byly však co nejrychle
ji napravovány a odstraňovány, takže
již za méně než jeden rok průmyslová
výroba dosáhla 63% a v březnu 1947
89% stavu z roku 1938. Dnešní průměr
je více než uspokojující. Téměř u všech
průmyslových odvětví možno zazname
nat vzrůstající aktivitu. Tak ve sta-

vébním materiálu stoupla výroba ca·
mentu v říjnu 1947 na 148% proti 108
proč, v říjnu 1946 a 50% v březnu 1946.
Právě tak příznivá čísla ukazují se 1 ▼
průmyslu chemickém. Výroba fosfátů
dosáhla 160% v řijnu 1947 proti 108
proč, v řijnu 1946 a proti 65% v prosin
ci 1945. Právě takový vzestup je ve
dřevoprúmyslu, který vyrobí šestkrát
tolik stavebního dřiví něž v roce 1938.
V kovoprůmyslu je vzestup výroby ješ
tě mnohem větší: válcovny vyrobily v
říjnu 1947 192%, kdežto v březnu 1946
vyrobilo se pouze 22%. Výroba jízdních
kol stoupla ze 6% v březnu 1946 na 85
proč, v říjnu 1947. Též v průmyslu gu
márenském bylo dosaženo skvělého vý
sledku: dnes se vyrábí 224% výroby z
roku 1938.
A. T. A.

Mezinárodní obchod sterlingové
oblasti
Britský ministr obchodu Harold Wilson podal výklad o některých problé
mech, které přináší britský zámořský
obchod ve sterlingové oblastí. Do této
oblasti patři kromě Velké Britannie Ji
hoafrická unie, Austrálie, Nový Zeeland,
Indie a Pakistan. Burma, Irák, Island,
Irsko. Faroerské ostrovy, Britská kolo
niální říše a britská mandá ová území.
Tak zvaná »společná dolarová reserva«
zahrnuje zásoby zlata a tvrdého oběžir
va všech těch’o zemí. Cim více vyvíjí
se obchod sterlingové oblasti, tím menší
je tlak na reservy dolarů a jiného cběživa. Proto se Velká Britannie všemož
ně snaží zvýšit obchod s dominii a ko
loniemi, a co největší možné množství
svého dovozu čerpat z těchto zemí, mís
to ze zemí oblasti dolarové; současně
příměti země sterlingové oblasti, aby
nákupy v zemích tvrdého oběživa co
nejvíce omezily. Ze sterlingové oblasti
přichází dnes asi 40 proč, britského do
vozu, většinou jsou to nezbytné potra
viny a suroviny Vývoz Velké Britannie
do zemí cizích byl ještě roku 1946 vět
ší než vývoz do zemi Britského spole
čenství, ale již v rcce 1947 překročil
vývoz do zemí cizích zemí o 19 proč,
Britannie sice nemá zájmu na tom, aby
země sterlingové oblasti kupovaly od ní
příliš mnoho, protože potřebuje platit
svým vývozem i nutné zboží, které ne
může kupovat jinde, nežli v zemích obě
živa tvrdého; přes to však je si vědoma,
že tyto země, nedodala-11 by jim nutné
potřeby Velká Britannie, byly by nuce
ny je kupovat v oblas‘1 dolarové, což by
opět mělo za následek tlak na společnou
dolarovou reservu; proto se britský vý
vozní obchod snaží potřeby zemí dola
rové oblasti, pokud je to možno, co nej
více uspokojit, maje při tom na zře
teli dlouhodobý význam těchto důleži
tých trhů britského zboží
Po měnové stránce byla sterlingová
obchodní oblast jakousi sítí, ve které se
před druhou světovou válkou shromaž
ďovaly dolary. Vinou mnohých hospodář
ských poruch, způsobených válkou, má
dnes sterlingová cblast dolarový ^chodák,
který Britannií nutí, aby bilanci sterlin
gové oblasti, jako celku, co nejbedlivě
ji střežila. Její úkol je ovšem ztížen tím,
že má plnou kontrolu jen nad obchodem
vlastním, ne však nad obchodem ostat
ních zemi sterlingové oblasti. Klasic
kým příkladem nevýhod, které z toho
plynou, je obchod sterlingové oblasti se
Švýcarskem. Kdežto vývoz Velké Britan
nie do této země obnáší asi tři čtvrtiny
vývozu z ní, dovezla Indie v roce 1947
ze Švýcarska čtyřikrát tolik zboží, než
do Švýcarska vyvezla, a Jihoafrická unie
odtud dovezla dokonce osminásobek své
ho vývozu tam.
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Práva lidská a občanská
Lidstvo ve svých dějinách dospělo tak daleko, že je
nutno dokazovat pravdy, jež jsou naprostou samo
zřejmostí, a že je nutno obhajovat nejzákladnějši a
nejprostší lidská a občanská práva, jež většinou
i v dobách barbarství bývala posvátná a nezadatelná.
Zatím co by se bylo dalo předpokládat, že s rozvojem
tak řečeného pokroku technického a civilisačního bu
dou také stále více zaručována podstatná práva lid
ská, jež totiž nezbytně vyplývají ze samé lidské při
rozenosti, a práva občanská, jež jsou logickým dů
sledkem vztahů člověka k člověku a člověka k celé
lidské společnosti, došlo ve skutečnosti k pravému
opaku, takže dnes už nejde jen o některé právo nebo
některou pravdu, jež bývaly dříve ojediněle popírány
nebo napadány, nýbrž o člověka celého, téměř o jeho
holou existenci. S tohoto hlediska je správné a nutné,
aby všichni lidé dobré vůle sjednotili své úsilí v boji
za to, bez čeho by život na zemi musil zemřít a roz
padnout se.
Právě podle tohoto opravdového a účinného úsilí
o stanovení a uplatnění tohoto úsilí o právo lidské a
občanské, podle tohoto uskutečňování tohoto práva
v oblasti sociální a politické, které je nejvyšším kri
teriem, je nutno posuzovat nebo i odsuzovat zřízení
státní i činnost politických stran. U nás zvláště v této
době, kdy se vytváří nová ústava, jež má být jakýmsi
kodexem práv lidských a občanských každého občana
v této zemi, a kdy k tomu všemu začíná volební zápas
o duši národa, je nutno tato práva otevřeně připome
nout veřejnosti, aby podle nich posoudila ústavu sama
a jednotlivé strany, jež jsou při jejím zhotovování
účastněny svými podněty, a aby podle toho, která
strana je větší nebo menší zastánkyní lidských a ob
čanských práv, rozhodla při volbách, komu svou dů
věru může dát bez bázně a obav o další budoucnost
jednotlivců i celého národa. To je měřítko podstatné,
které nemůže selhat, které nemůže vést k žádným pře
kvapením po volbách.
V poslední době jsou to zvláště dvě prohlášení, jež
mají pokud možno přesně a do důsledků formulovat
podstatná práva člověka. Jsou to Základy mezinárod
ního prohlášení práv člověka a Prohlášení lidských a
občanských práv, sestavené odborem při National
Catholic Welfare Conference. I když se oba projevy
v podstatných bodech shodují, někdy až doslovně, je
mezi nimi přece jen podstatný rozdíl. Základy mezi
národního prohlášení, které nejsou podloženy žádným
filosofickým světovým a životním názorem, aby na
žádný filosofický systém nenarazily, a jsou tedy kon
cipovány duchem laicismu — není také to »filosofie«,
jež snad může nenarazit, ale jistě není s to základní
problémy vyřešit?, — jsou právě proto jen jakousi
ohromnou a skvělou troskou, jež může být zmítána
každou nepohodou, zlatým řetězcem, jehož poslední
článek je zavěšen pouze do vzduchu. Je to opět jedno
z oněch polovičatých řešení, jež mohou vést jen k po
lovičním úspěchům, kdežto v rozhodujících chvílích
úplně selžou, a přitom jsou s to kompromitovat prav
du, již promíchávají se svou lží...
Naproti tomu Prohlášení lidských a občanských
práv, sestavené odborem při National Catholic Wel
fare Conference, a které také bylo předloženo komisi
Spojených národů pro lidská práva, vychází z křesťan
ského názoru světového a životního a právě proto má
pevné a nezviklatelné základy, základy, založené na
principech věčných a věčně plat íých, jimiž hodnotí
všechny věci a skutečnosti, vykazujíc každé vlastní a
86

příslušné místo. Prohlášení lidských a občanských
práv staví na první místo pojem povinnosti, neboť je
jasno, že je to vlastně zanedbávání povinností, jež
především vede nebo působí porušování práv, neboť
práva a povinnosti jsou pojmy naprosto souvztažné.
Tyto povinnosti jsou podle křesťanského názoru svě
tového určeny vztahem člověka k jeho Stvořiteli, k so
bě samému, k rodině a bližním, k státu a k společnosti
států. Právě z těchto povinností vyplývají také nezcizitelná práva lidská a občanská, to je práva lidské
osoby, práva, vztahující se na rodinu, vnitrostátní
práva států a práva států v mezinárodní společnosti.
Úvodem k výčtu práv lidské osoby poukazuje Pro
hlášení na neměnný základ těchto práv, na lidskou
důstojnost, která je opět dána tím, že každý člověk
byl stvořen Bohem, a protože je zavázán žít ve shodě
s božským zákonem, je také jako jednotlivec a jako
člen společnosti nadán určitými a nezcizitelnými právy.
Prvním z práv je v obou dokladech jmenováno prá
vo na život, které je přirozeným základem a podkla‘dem všech ostatních práv a jejich podmínkou, poně
vadž je to minimum práva, jež je třeba člověku přiznati a jež je podle Základů mezinárodního prohlášení
práv člověka podstatně obsaženo v samé skutečnosti
lidské existence; podle Prohlášení zakládá se v pod
statě na skutečnosti stvoření člověka Bohem. Kdežto
Základy mezinárodního prohlášení práv člověka po
kračují dále ve výčtu oněch práv, jež zabezpečují fy
sický život člověka, Prohlášení práv lidských a ob
čanských zcela podle svých filosofických principů a
hodnotových kriterií vypočítává nejprve práva, která
se dotýkají duchovního a duševního života člověkova,
práva na rozvoj celého vnitřního člověka, ostatně
shodujíc se podstatně se Základy, jež tato práva kla
dou na jiné místo: Právo sloužit Bohu a ctíti jej sou
kromě i na veřejnosti, právo na náboženské vzdělání
výchovou a sdružováním — právo na osobní svobodu
pod spravedlivým zákonem, právo na rovnou ochranu
spravedlivého zákona bez rozdílu pohlaví, národnosti,
barvy nebo náboženství, právo na svobodu projevu,
informace a styku v souhlase s pravdou a spravedl
ností; právo voliti si a podržeti životní stav, svobodný
nebo v manželství, laický nebo duchovní, právo na
přiměřenou výchovu, právo obraceti se k vládě o od
činění křivd, právo na národnost... Teprve po těchto
právech, zaručujících duchovní a duševní rozvoj, jme
nuje Prohlášení ostatní práva, zabezpečující i fysický
život lidské osoby, vymáhající vše, čeho je třeba nejen
k pouhému životu, nýbrž k životu slušnému a důstoj
nému člověka — nelišíc se opět podstatně od Základů
mezinárodního prohlášení: právo na prostředky živo
bytí, je-li nutno, stěhováním, právo sdružování a po
kojného schůzování, právo na práci, právo voliti si
povolání, právo na soukromé vlastnictví, právo pou
žívat je a nakládat s ním se zřetelem k právům jiných
a k omezením v zájmu obecného blaha, právo na
mzdu, postačující k životu, právo na kolektivní dojed
návání, právo sdružovat se podle oborů a povolání,
aby se dosáhlo hospodářské spravedlnosti a obecného
blaha, právo na podporu od společnosti nebo od státu
v nouzi nebo nezaměstnanosti.
Druhá kapitola Prohlášení pojednává o právech,
jež se týkají rodiny, jejího postavení a zabezpečení.
Úvodem k této kapitole poznamenává Prohlášení, že
rodina je přirozenou a základní skupinovou jednotkou
společnosti a že je Stvořitelem vybavena nezadatel
nými právy, která jsou platná dávno před jakýmko
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liv positivním zákonem. Rodina neexistuje pro stát,
není však nezávislá. Základy mezinárodního prohlá
šení práv člověka, které pamatují jinak na některé
podružné věci, tuto kapitolu nemají vůbec. Zásada
pevné a jednotné rodiny by patrně narazila na mate
rialistický názor světový, přestože, jak naznačil i náš
pan president ve svém vá.iočním projevu minulého
roku, všechny konkrétní skutečnosti naznačují, že jed
notná rodina je základní a nezbytnou jednotkou ná
rodního života.
Práva, týkající se rodiny, čítají devět bodů: právo
vstoupit v manželství (tu ma.iě napadá, zda člověk
u nás má ještě toto plné právo, když si musí nejdříve
opatřit tolik dokladů!), zařídit si domov a zplodit dít
ky, právo na hospodářské zajištění, právo na ochranu
mateřství, právo na výchovu dítek, právo zachovati
veřejnou ochranou a podporou přiměřenou úroveň
blaha dětí v rodinném kruhu, právo na pomoc veřej
ných činitelů při výchově a v péči o děti, právo na
bydlení, přizpůsobené potřebám a úkolům rodinného
života, právo na zabezpečení domácnosti proti pro
hlídkám a přehmatům, právo na ochranu proti ne-,
mravným poměrům na veřejnosti, neboť tak se nej
jistěji rozbíjí rodina a její poslání.
I kapitola třetí Prohlášení zastává se vlastně lid
ských a občanských práv občanových, neboť přesně
vymezuje rozsah a hranice moci státní. Základy pro
hlášení práv člověka obsahují o tomto problému jen
rozptýlené poznámky. Prohlášení vychází opět ze zá
kladní these, že totiž Bůh svěřil národům politickou
moc s právem a povinností vybudovati spravedlnost,
pečovati o rozvoj obecného blaha občanů a spolupracovati s jinými národy v úsilí o zvýšení všeobecného
blaha lidstva. Z těchto vnitrostátních práv států jsou
jmenována: právo dávati spravedlivé zákony, zava
zující ve svědomí, právo zřizovati soudy a přiměřený-

O svobodu tisku
Kampaň, kterou v poslední době znovu zahájil ko
munistický a komunisující tisk proti »Obzorům«,
»Vývoji« a jiným ústům jak strany lidové, tak i ji
ných nekomunistických stran Národní fronty, není
v podstatě nic nového a její cíle jsou jasné: za kaž
dou cenu dosáhnout ještě před volbami do sněmov
ny, když ne úplného umlčení listů, které za své po
slání nepovažují jen bezvýhradnou chválu všeho, co
podniká komunismus jak u nás, tak i v jiných ze
mích, ale mají za svou povinnost veřejnost opravdu
informovat, to jest, seznamovat ji se skutečnostmi
jak vnitropolitickými, tak zahraničněpolitickými a
zaujímat k nim ničím než vyznáváním zásad plné,
skutečně demokratické, neovlivněné stanovisko.
Zřízení kominformy poskytlo československým
komunistům znamenité rozšíření bojových možností
proti jejich politickým a ideovým odpůrcům: v do
rozumění s komunistickými stranami kominformy
mohou rozšířit boj proti demokratické svobodě tisku
v Československu i na listy těchto stran. Často ini
ciativa k těmto kampaním je dávána komunistickým
tiskem zahraničním a komunisté českoslovenští, da
lecí toho, aby odmítli takové vměšování se ciziny do
vnitřních československých poměrů, naopak co nej
více podobné případy nafukují, dávají jim v tisku,
který ovládají, tu největší publicitu a volají po zá
krocích proti těm, kdož podle nich ohrožují životní
zájmy Československa, poškozované prý tiskovými
»útoky na naše spojence«.
Budiž nám dovolena malá vzpomínka: byly po prvé
světové válce doby, kdy i místní okrašlovací1 spolek
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tm tresty vymáhati zachovávání zákona, právo ukládati přiměřeně a spravedlivě daně, právo uplatňovat!
výsostné vlastnictví, vyžaduje-li to obecné blaho, prá
vo žádati, aby se obyvatelstvu dostávalo vzdělání, po
třebného pro občany, právo brániti se proti domácímu
násilí, právo činiti v dobách potřeby zvláštní opatření,
nezbytná pro obecné blaho...
Kapitola čtvrtá připomíná úvodem, že rodina lid
stva tvoří organickou jednotu, světovou společnost.
Státy mají právo a povinnost se sdružovat a organisovat v mezinárodni společnosti pro své společné bla
ho. Nezbytnou a podstatnou podmínkou pokojného
soužití národů je vzájemná důvěra a dodržování dané
ho slova. Smlouvy a dohody není možno libovolně jed
nostranně měniti. Každý stát má v mezinárodní spo
lečnosti určitá základní práva, jako na př.: právo
existovat jako člen mezinárodní společnosti, právo na
ochranu ve svém národním životě a celistvosti proti
útokům kteréhokoliv státu nebo států, právo na ne
závislost při určování své vlastní vnitřní a zahraniční
politiky v souhlase se zásadami mravnosti a plněním
závazků mezinárodního práva, právo na právní rov
nost s jinými státy v rodině národů..., téměř stejná
práva, jako jedinec nebo rodina ve státě, mutatis mutandis.
Mohli jsme jen načrtat základní práva lidská a ob
čanská a bude nutno se častěji vracet k podrobnostem
a vysvětlením o nich. Přesto však i jen tento návrh
jistě stačí k tomu, aby soudný člověk seznal, kdo tyto
zásady a tato práva hájí, kdo tedy chce opravdové tdobro a blaho celého národa a každého jednotlivce. A
podle toho bude nutno, aby se rozhodl také při vol
bách, aby jednoho dne nad svým rozhodnutím nesplakal a nedoplatil na ně tím, že by byl nakonec zbaven
svých základních lidských a občanských práv.
Jiří Vlk

někde v Kolozubech uvažoval o postaveni veřejného
záchodku nebo lavičky pod čtyřmi chudokrevnými
akáty, představujícími místní sady, pod zorným úhlem
toho, »co tomu řekne cizina«. Reportážní konstato
vání, že v Paříži jsou nevěstince a že je jich tam do
konce mnoho, bylo některým tiskem tehdejší doby
denuncováno jako -urážky' Spojenců, kterým »vděčí
me za své osvobození«. Nebožtík Jiří Hausmann, je
hož památku nedávno komunistické listy velmi osla
vovaly — ačkoliv jeho epická báseň o purpurové
gardě nesvědčí zrovna o jeho komunistickém pravověří — učinil tuto ostudnou servilnost předmětem
nejvtipnější satiry svých »Divokých povídek«, pp.
Voskovec + Werich se po ní mnohokráte svezli na
prknech »Osvobozeného divadla« a komunistickému
tisku prvé republiky byla vděčným předmětem sžíra
vého výsměchu. Zcela správně. Nechápeme však, jak
titíž lidé a tytéž listy, někdejší odpůrci servilnosti
jedné, mohou dnes na československém tisku důraz
ně, i vyhrůžkami, vyžadovat servilnost druhou.
Spojenecké vztahy Československa k jiným zemím
nedatují se, jak se komunistický tisk patrně domní
vá, teprve od května 1945. Již od roku 1918 uzavírala
Československá republika spojenecké a přátelské
smlouvy s jinými státy; je ještě v živé paměti, jak
o těchto státech psával tisk komunistický a kolikrát
diplomatičtí zástupci těchto států právě proti tako
vémuto způsobu psaní na československém minister
stvu zahraničních věcí protestovali. Neprotestovali
proti kritice poměrů ve svých zemích: kritické vý87
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zcela běžné, vzpomeňme jen kritiky, které byla po
drobována obchodní smlouva s EYancii, tedy se sca
tem, který v naší politice prvé republiky měl právě
takový význam a váhu, jako SSSR dnes. Protestovali
jen tehdy, dopouštěl-li se komunistický tisk vyslove
ných hrubých urážek předních představitelů našich
spojeneckých států. Jaký býval pravidelný průběh
takových protestů, je dnes též ještě v dobré paměti:
československý ministr vyslovil protestujícímu di
plomatickému zástupci dotyčného státu politování
nad takovými útoky, zároveň mu však sdělil, že
vzhledem k tomu, že v Československu je tisková
svoboda, nemá československá vláda možnost ovliv
ňovat způsob psaní československých listů, kromě
listů úředních. A opakujeme: bylo protestováno
opravdu jen proti projevům vskutku urážlivě hru
bým, nikoliv proti nějaké dobromyslné karikatuře,
již může považovat za urážlivou jen sektářský puri
tán, nebo ješitný nedůtklivec.
A, konec konců, nebývali to právě nejmenší státníci
a lidé politického života, kteří se nejen pro nějakou tu
karikaturu nezlobili a nerozčilovali, ale měli naopak
z povedených svých karikatur upřímnou radost, do
vedli se jim nejen sami srdečně smát, ale chlubili se
jimi i svým přátelům, ba, třebas v takové Ženevě,
když tam ještě zasedávala Společnost národů, ucházeli
se jeden přes druhého o čest, aby některý ze známých
karikaturistů všiml si právě jich.
Toto vše je ovšem i našim komunistům dokonale
známo a jejich rozhořčení nad »tiskovými útoky
proti slovanským státům« je rozhořčení mizerně,
i když snaživě hrané. Má-li komunistický tisk a před
ní představitelé československých komunistů právo,
prohlašovat všechno, co se ve státech, s nimiž máme
spojenecké či přátelské smlouvy děje, za vzor, jehož
se musíme snažit dosáhnout u nás, nemůže být tisku
nekomunistickému upíráno právo vytýkati to, co tu
naopak považuje za cosi pro nás nevhodné a nepři
jatelné. Československá republika, jejíž obyvatelé
žili v politické demokracii od jejího vzniku s jedinou
zatím výjimkou německé okupace, nemůže přijímat
a napodobovat nouzové formy politického zřízení
zemí, které se v demokracii pokoušejí teprve o prvé
krůčky, z nichž mnohé se jim ovšem nedaří. Je ostat
ně známo, že často bývá to nejlepší, co může přítel
udělat pro přítele, že ho upozorní na chyby, které
dělá, aniž by si to uvědomoval. Ale i kdyby toho ne
bylo: svoboda tisku bude jen prázdnou a prolhanou
frází, bude-li tisk nucen vidět jednu stranu ustavičně
jen v záři nejpůvabnějších červánků, kdežto druhou

Svědectví o 17. listopadu 1939
V článku »O 17. listopad 1939« (Obzory č. 1, 1948)
jsem ukázal, že výběr osob pro krvavou exekuci 17.
listopadu 1939 nelze nikterak jen svádět na náhodu a
nedostatečné informace okupantů. Pro informaci ve
řejnosti chtěl bych však ještě na některých dokladech
ukázati, že řeči o mechanickém výběru obětí nemají
opory v tom, co již bylo úředně zjištěno. V odůvod
nění rozsudku, který byl pronesen nad Karlem Her
mannem Frankem, jsou dokonce podrobně vylíčeny
události, jež exekuci 17. listopadu předcházely (Dr K.
Zajíček: »Český národ soudí K. H. Franka«, vydalo
ministerstvo informací, Praha 1947, str. 202—203).
Podle tohoto od úrodnění nařídil 16. listopadu Adolf
Hitler, »že mají býti zastřeleny osoby, které vedly
demonstrace a že větší počet studentů má býti vzat
do ochranné vazby.«
»Obžalovaný Frank po svém příjezdu do Prahy
RR

zase jen v černi nejhlubší a nejhrůznější noci. A to
je právě cíl, k němuž směřují dnešní komunistické
kampaně.
l.eboť útoky na listy lidové strany, především na
»Vývoj« a »Obzory«, jsou jen částí této kampaně, jež
je daleko obsáhlejší. Již po týdny trvá komunistické
tažení proti »Svobodným novinám«, »Dnešku« —
hlavně ovšem proti F. Peroutkovi osobně — proti
Uštům strany národně sociální a strany demokratic
ké a i o sociální demokracii píší aspoň spřátelené ko
munistické orgány kominformy jako o zrádkyni so
cialismu, protože se zatím nechce organisačně i poli
ticky plně podřídit komunistickému diktátu. Na této
skutečnosti nic nezmění, i když pan Smetáček bude
sebe usilovněji přizvukovat pikolkou »Práva lidu«
komunistickému bombardonu v této štvavé kočičině.
Komunisté postupuji vůči nekomunistickému tisku
podle dávno připravovaného plánu a konečným cílem
jejich postupu je úplné potlačení všeho takového
tisku, čemuž říkají skutečná tisková svoboda. Že je
jich kampaň nabývá ještě zvýšené intensity právě
před volbami, je pochopitelné: oběžníky komunistic
ké strany docela otevřeně prohlašují za cíl její před
volební činnosti, zabránit nekomunistickým stranám
v jakékoliv jejich činnosti »všemi prostředky«. Co
by znamenalo, kdyby se komunistům podařilo, ať
slabostí a nestatečností ostatních stran, ať proto, že
by jejich představitelé hrozící nebezpečí podceňovali,
tohoto cíle dosáhnout, možno zjistit i jen zběžným
pohledem do zemí, kde ve jménu hesel lidové demokra
cie a skutečné tiskové svobody je nekomunistický
tisk prakticky úplně potlačen.
Pracuje se na nové ústavě republiky, která prý má
být hotova do voleb. Jednou z nejdůležitějších zásad
ústavy demokratických států je zásada tiskové svo
body a jejích záruk. Dokud má tisk možnost, upo
zorňovat! na křivdy, nezákonnosti a zneužívání moci,
nebude nikdy tak zle; jakmile je mu tato možnost
vzata, je možno udělat kříž nejen nad demokracií,
ale vůbec nad státem, jako společenským útvarem,
založeným na právu. Při sdělávání nové ústavy bude
tedy nutno věnovat ochraně tiskové svobody pozor
nost zvláštní a proti stavu za prvé republiky ji spí
še ještě rozšířit, než zúžit. Bezpečným vodítkem od
borníků ústavního práva, kterým bude tento důležitý
úkol svěřen, může být elaborát podkomise pro svo
bodu tisku a informací při komisi pro lidská práva
při Spojených národech, jejichž je Československo
členem a který pojem i praxi svobody tisku a infor
mací stanoví ve smyslu skutečné, činné, nejen for
mální a slovní demokracie.
Dr Václav Ryneš
z Berlína ihned počal prováděti tento rozkaz Hitlerův,
který však neurčil, kolik osob z vůdců demonstrace
má být popraveno. Velitel bezpečnostní policie v Praze
svolal dne 16. listopadu 1939 jednotlivé referenty SD
a sdělil jim, že odpovědní činitelé studentstva mají
býti potrestáni a větší počet rukojmí zajištěn. Ptal se
po konkrétních událostech, vztahujících se na studen
ty, vedoucí demonstrace. Poněvadž však žádný z re
ferentů neměl k disposici podstatný materiál, nařídil
Bohme, velitel bezpečnostní policie, aby byla zjištěna
jména vedoucích osob organisací, tyto aby byly vyslý
chány, a tak aby se zjistila jejich vina na demonstra
cích. Tento úkol převzal, jak sám ve své svědecké vý
povědi uvádí, Walter Jacobj, vedoucí SD, který sesta
vil ze spisovných dokladů seznam studentských funk
cionářů a s tímto seznamem se odebral do úřadovny
německé tajné policie, aby jej tam předal Bohmovi...
O B Z O B Y

Během rozhovoru v Petschkově paláci přišel sám
obžalovaný Frank a svědek Jacobi byl krátce na to
zavolán k němu do pokoje, kde již byl Bohme a dr.
Geschke. Bohme tam odevzdal obžalovanému Fran
kovi seziam, sestavený Jacobim. Obžalovaný Frank
se ho ptal u jednotlivých jmen po postavení jmeno
vaného ve studentském životě. Seznam ten obsahoval
více jmen, než jaký byl počet osob, později poprave
ných. Vysvětloval obžalovanému Frankovi postavení
jednotlivých studentů v různých studentských organisacích, a obžalovaný Frank pak jméno zaškrtl. Pak
rozkaz, aby německá tajná policie zjistila ihned adre
sy zaškrtaných studentů a předvedla je k okamžitému
výslechu. Zatím co většina později popravených (Dr
Matoušek, Dr Skorkovský, J. Černý, Ing. Frauwirth,
J. Adamec a V. Šafránek) byla zatčena ve svých by'tech, byli Dr Jar. Klíma, B. Koula a prof. J. Weinert
(vedle Schuberta, Sonntaga a Jindry) zatčeni při schů
zi v Hopfenštokově ulici. Odtud byli odvezeni do
Petschkova paláce, kam byli ještě později doprave ai
ostatní funkcionáři, pozatýkaní gestapem ve svých
bytech. Zatčení studenti byli vyslýcháni ještě téže no
ci, při čemž výslechů těch zúčastnil se sám obžalova
ný Frank, příp. sám výslech vedl...«
»Po skončení těchto výslechů dostal Bernhard Voss
od obžalovaného Franka rozkaz, aby sestavil popravčí
četu a odeslal ji do Ruzyně, kdež má býti vykonáno
několik rozsudků smrti, vynesených, jak svědek Voss
výslovně uvádí, že mu bylo obžalovaným Frankem
sděleno, soudem nad účastníky nebo iniciátory stu
dentských demonstrací. Voss nařídil sestavení po
pravčí čety veliteli druhého praporu SS Obersturmbannfůhrerovi von Stauben. Nato pak skutečně devět
vybraných studentů bylo na rozkaz obžalovaného
Franka v Ruzyni popraveno.«
Z uvedeného je patrno, že seznam sestavil vedoucí
SD Walter Jacobi a že z něho oběti vybíral K. H.
Frank, tedy muž, o němž nelze předpokládat, že nebyl
seznámen s českým politickým životem a jeho jednot
livými proudy. Avšak ani Walter Jacobi nebyl muž
neinformovaný. V publikaci »Český národ soudí K.

Satira ?
Vzhledem k tomu, že při jednáni o novou ústavu republiky
se ukázalo, že mezi stranami Národní fronty vyskytly se vel
mi podstatné rozpory v názorech na formulaci základních
zásad lidově demokratického zřízení v nové naší ústavě, roz
hodla se komunistická strana Československa s obvyklou obě
tavosti a přihlížejíc jedině k zájmům státu; národa a Slovan
stva, svolati komisi odborných znalců ústavního práva, ve
které kromě znalců komunistických byli zastoupeni i pokro
koví a demokratičtí znalci těch stran Národní fronty; kteří
souhlasí s brněnským projevem soudruha ministra Václava
Kopeckého o nutnosti obrody Národní fronty v duchu socia
listické demokracie a sdružení pokrokových sil všech jejích
stran kolem KSC k společnému boji o šťastnou budoucnost
slovanských vlasteneckých a pokrokových národů. Protože
kromě textu návrhu znalců KSČ vypracovali ústavně-právni
přidružení odbornici kompromisní varianty řešení oněch
ústavních otázek, o něž byly v Národní frontě zatím spory
největší, očekává KSC právem, že její návrh plně vyhoví
všem stranám Národní fronty, ovšem za předpokladu, že
mají opravdu dobrou vůli zajistit v nové ústavě revoluční
vymoženosti lidově demokratického zřízeni a nemilosrdně od
halit všechny agenty a prodejné lokaje mezinárodních váleč
ných štváčů kapitalistického imperialistického banditismu,
pokud se jim podařilo vlouditi se do jejich řad.
■ Jsme šťastni, že se nám podařilo s tímto významným ná
vrhem, který má býti plenu Národní fronty předložen tento
týden, seznámit čtenáře v plném jeho znění, včetně oněch
variant, navržených povolanými pokrokovými ústavními odr
bôrni^y nekomunistickými.
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H. Franka« (str. 103—104) se v referáte o svědeckém
výslechu Jacobiho výslovně uvádí, že tento svědek
»nesl Frankovi do Petschkova paláce seznam studen
tů, přicházejících v úvahu jako strůjci demonstrací,
o který ho Frank požádal a který Jacobi sám sestavil
za přispění konfidentů gestapa.«
A že se Frankovi vskutku dostalo podrobných in
formací i o nejvnitřnějších studentských záležitostech,
svědčí svědecký výslech Ladislava Schuberta (»Český
národ soudí K. H. Franka, str. 96): »Ptalť se v osud
né noci ze 16. na 17. listopad Frank tohoto student
ského funkcionáře, proč »dal příkaz, aby na rakev
zavražděného studenta Opletala byl položen věnec se
stuhami v národních barvách...« Od koho jiného mohli
z.iáti Němci tento detail než od svého konfidenta?!
Ostatně i v článku »Studentské demonstrace«, jejž
v alm. »17. listopad« otiskli Sonntág a Schubert (str.
60), se výslovně uvádí o výslechu ze zmíněné noci, že
»do podrobností jdoucí otázky svědčily o naprosté in
formovanosti o tom, co se dálo mezi českým student
stvem«.
♦

O událostech 17. listopadu 1939 máme však i svě
dectví s české oficiální strany. Podle informací, kte
rých se na jejich žádost dostalo pozůstalým po devíti
popravených od bývalého ministra vnitra generála
Josefa Ježka, chtěla po zavraždění studentů tehdejší
protektorátní vláda generála Eliáše ihned podati de
misi. Avšak dr. Hácha, dostaviv se do její schůze,
požádal ji, aby se neunáhlovala a vyčkala, až on sám
o věci promluví s Neurathem. Druhý den řekl dr.
Háchovi Neurath, když mu Hácha oznamoval even
tuální demisi vlády, že by tato měla pro národ straš
livé následky. Této hrozbě vláda ustoupila a byla ve
svém stanovisku utvrzena vzkazem z Paříže, který
podle sdělení dr. Havelky zněl výslovně na to, že vláda
má setrvat. Podle Havelkova tvrzení se dr. Hácha ptal
Neuratha, zda studenti byli souzeni soudem a jakým
a zda jim byl před popravou povolen kněz. Neurath
prý tehdy odvětil, že není oprávněn odpovídat, že to
ÚSTAVNÍ NÁVRH KOMUNISTICKÉ STRANY
ČESKOSLOVENSKA

Hlava I. O presidentovi a vládč
§ 1. Československo je lidově demokratický, socialisující
spolkový stát balkánské federace (LDSSSBFCS), jehož hlavou
je jmenovaný president.
§ 2. Presidentem může být jmenován každý čs. občan slo
vanské národnosti, který dosáhl věku 18 let a umí se podepsat; poslední podmínka může být prominuta, vykáže H se
činností ve smyslu zákona 115/47 Sb., nebo že byl nejméně
pětkrát persekvován soudem t. zv. první republiky pro ^trest
né činy proti soukromému majetku“.
§ 3. President republiky podpisuje zákony vydané vládou.
Náleží mu byt na Hradčanech (výměru obytné plochy sta
noví zvláštním zákonem ministr sociální péče), hradní stráž
v místě jeho sídla a úřední osobní automobil.
§ 4. Vládu republiky jmenuje sekretariát KSC.

Hlava II. O právech a povinnostech občanských
§ 5. Volební právo mají všichni občané Československé re
publiky, kteří dosáhli 18 let a jsou některé z národnosti slo
vanských, tedy Češi, Slováci, Rusové; Ukrajinci; Bělorusové,
Poláci, Rumuni, Maďaři, Bulhaři; Srbové; Charváti, Slovinci,
Černohorci, Hercegovci, Makedonci, Rekové, Albánci; Kucovlaši, Arnauti, Arméni a Tataři. Koho za Slovana považovali,
určuje jinak sekretariát KSC vyhláškou; uveřejněnou v úřed
ním listě ;,Rudé právo“.
§ 6. Všichni občané Cs republiky; kteří dovršili osmnáctý
rok svého věku, podléhají pracovní povinnosti. Toto ustano
vení nevztahuje se na národní umělce.
Hlava III. Moc zákonodárná
§ 7. Moc zákonodárnou vykonává vláda skrze Národní
shromáždění.
§ 8. Národní shromážděni se volí rovným, přímým a tajným
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byl rozkaz Hitlerův a že ani on v den popravy nebyl
v Praze.
Během jednání vlády dne 17. listopadu večer se do
stavily do předsíně jednacího sálu deputace COS a
NOUZu, které při jednání s ing. Eliášem a dr. Havel
kou je zapřísahaly, aby se snažili věc urovnat a ne
odcházet z vlády. Dne 18. listopadu 1939 započaly in
tervence gen. Ježka u dr. Stahleckera, šéfa gestapa
v Praze, a opakovaly se po řadu dnů. Při těchto ná
vštěvách naléhal Ježek, buď sám nebo v doprovodu dr.
Krejčího a jednou i gen. Eliáše na propuště.ií zatče
ných studentů, přip. zlepšení jejich osudu, povolení
úlev a pod. Tyto intervence dosáhly svého cíle: velká
část studentů se vrátila do vánoc 1940 domů, jak to
slíbil Neurath dr. Háchovi, když vláda zůstane.
Gen. Ježek uvádí, že při jednom rozčileném rozho
voru podotkl, když předtím žádal dr. Stahleckera
o vydání mrtvol zastřelených studentů, že zastřelení
stude ítů byl nezákonný čin, že šlo o nevinné mladíky,
kteří nebyli souzeni ani odsouzeni žádným soudem,
resp. žádal jménem vlády, aby byly dány příslušné
spisy k nahlédnutí: »Dr Stahlecker odmítl rozhovor
o této věci a obořil se na mne otázkou, zda je mi zná
mo, že 16. listopadu 1939 večer byla schůze předsednistva Svazu čes. studentstva a zda vím, o čem se tam
jednalo. Vysvětlil jsem mu, že o tom nic nevím, načež
dr. Stahlecker imperátorsky prohlásil, že on to však
ví a že má v ruce originál protokolu o této schůzi a
ten že zúčastněné jasně usvědčuje z Hochverratu. Od
větil jsem, že bych tomu plně věřil, kdyby mi dal pro
tokol přečíst, čímž jsem ho velmi popudil. Odsekl mi,
že je to věc říšských úřadů, že nejsem kompetentní,
abych se tou věcí dále zabýval, že jsem měl raději učiniti preventivní opatření, atd.«
Podle zprávy, kterou gen. Ježek dostal od své zpra
vodajské služby, skutečně taková schůze byla a byla
prozrazena jedním studentem, který bydlil ve staré
studentské koleji na Letné a po němž dal gen. Ježek
pátrati na severní Moravě, avšak bez výsledku. Na
dotaz, zda jde o Hoška, odpověděl gen. Ježek kladně.

Gen. Ježek uložil též své zpravodajské službě, abý
pátrala, co se stalo s mrtvolami zastřelených studen
tů, a to na přáni jejich matek. Němci odmítli mu ja
koukoliv odpověď v tomto směru, naopak mu šéf ge
stapa důrazně radil, aby se již přestal věcí dále zabývati, ježto by to mohlo vésti k dalším zásahům Němců,
event. i proti němu. Jeho zpravodajská služba dodala
mu zprávu, že mrtvoly studentů byly odvezeny vla
kem, ježto 18. listopadu 1939 byl prý na zastávce
v Ruzyni zavřený nákladní vagon, na němž byly pa
trny stopy krve. Gen. Ježek dal tehdy pátrati četnic
tvem a policii na všech hřbitovech v širokém okolí
Prahy, kdo tam byl v kritických dnech pohřben, pát
rání bylo však bezvýsledné. Později došla důvěrná
zpráva, že mrtvoly studentů byly převezeny do Li
berce nebo do říše a tam zpopelněny. V žádném pří
padě nebyl popel vydán rodině.
Čeho se nejvíce okupanti v listopadových dnech
1939 báli, prozrazuje zpráva, kterou tehdejší národní
odborová ústředna zaměstnanecká (NOÚZ) dopoledne
dne 18. listopadu podávala býv. mipisterstvu sociální
a zdravotní správy. Hlásilať v ní opatření, která uči
nila ve všech závodech Velké Prahy a u svých kraj
ských a okresních předsedů a tajemníků, aby dělnic
tvo zachovalo klid a normální pracovní pochod, neboť
by prý demonstrace nebo zastavení práce měly vzá
pětí neodčinitelné škody přímo v celém národě. I při
jedné Ježkově intervenci u dr. Stahleckera v student
ských záležitostech poznamenal dr. Stahlecker vý
znamně, že podle jeho zjištění měly býti v souvislosti
s událostmi 15. listopadu 1939 vyvolány demonstrace
dělnictva. Podobné hlášení dostal gen. Ježek od své
zpravodajské služby...
Závažnou, třebaže pro pozůstalé velmi bolestnou
zprávu o posledních chvílích představitelů čes. stu
dentstva přinesl časopis ministerstva informací »Svět
v obrazech« v článku Rudolfa Suchého, otištěném
v čís. 46. ze dne 15. XI. 1947.
Uvádíť tam autor, že se všechny jeho zprávy sho
dovaly v tom, že se k smrti odsouzení »do posledních
okamžiků chovali jako stateční muži statečného ná-

hlasováním podle jednotné kandidátky, kterou sestavuje
sekretariát KSČ Tato kandidátka považuje se za zvolenu;
vysloví-li se pro ni aspoň 90% k hlasováni oprávněných vo
ličů. Vysloví li se pro ni méně než 90% voličů, budou přední
stoupenci reakce vzati do ochranné zajišťovací vazby.

Soudcové nemohou být za své rozsudky a rozhodnutí tres
táni, nestanovi li zákon opak. Rozsudky a rozhodnutí soudu
jest považovali za zrušeny, vysloví -li se proti nim některá ze
závodních rad.
*
B. § 9. Moc soudní vykonávají soudcové jménem republiky.
Soudcové jsou nezávislí a nesesaditelni. Jejich rozsudky ne
vykonává nikdo. Jinak vykonávají moc soudní národní vý
bory na základě parity. Kdyby některá ze stran Národní fron
ty neměla takový počet obžalovaných, aby se rozsudky odsu
zující a zproštujici mohly na základě parity kompensovat, má
právo jmenovat náhradníky, kteří se dopustí příslušných
trestných činů v období do nejblíže příštího zasedáni dotyč
ného národního výboru.
C. - Hospodářská politika. § 8. Soukromé vlastnictví je chrá
něno zákonem, pokud zákon nepředpisuje něco jiného; lze je
vyvlastnit jen za náhradu, pokud zákon nestanoví, že se ná
hrada platit nemá. Výrobní prostředky náleží národu, pokud
nenáleží soukromému sektoru; jejich zpronevěra tresce se
podle zákona, pokud se někdo neusnese; že se jejich zprone
věra trestati nemá.
Veškeré výrobní prostředky patří národu. Toto ustanoveni
se nevztahuje na ty · podniky drobné, které nejsou života
schopné.
D. § 8. Soukromé vlastnictví je nedotknutelné. Může být
vyvlastněno jedině na základě zákona nebo jednomyslného
usneseni příslušné komise. Komise jsou schopny usnášeni,
jsou-li přítomni zástupci nejméně jedné ze stran Národní
fronty.
E. Hlava Vil. § 6. Školství je svobodné. Toto ustanovení ne
týká se Slovenska.
§ 10. Náboženský život je volný. Urážky náboženství také.
Touto svobodnou dohodou o nejdůležitějšich problémech
naší ústavy — podotýká náš informátor — je nejlépe odha
lena prolhanost mezinárodních imperialistických štváčů, kteří
se drze odvažují pochybovali o plné svobodě v našem státě
A. T. A.

Hlava IV. Moc soudní
§ 9. Moc soudní vykonávají národní výbory; komise, tJRO,
SNR, JSČZ, SČM; (JJSPADPČDABM (Ústřední jednotný svaz
pokrokových a demokratických pěstitelů čolků, dikobrazů a
bílých myší) a soudy. Při výkonu soudnictví řídi se zákony,
které byly Národním shromážděním usneseny, nebo mu byly
vládou předloženy, nebo mu byly některým z ministrů nebo
konečně vůbec někým navrženy. Přelíčení se konají veřejně;
obžalovaný může být k přelíčeni připuštěn,· pokud tak roz
hodne soud. Svědky lze předvolávat jedině na návrh zástup
ce obžaloby; pokud vypovídají ve prospěch obžaloby, přísluší
jim svědečné, pokud vypovídají jinak, přísluší jim ochranná
a zajišťovací vazba
Hlava V. Moc výkonná
§ 10. Moc výkonnou vykonávají: vláda a ostatní výkonné
instituce, jmenované v Hlavě IV. § 9 této ústavní listiny
kromě soudů.
§11. Kompetenční konflikty mezi těmito instancemi řeší
se zbraní.

Hlava VI.
§ 12. Státní rozpočet je tajný.
§ 13. Rozpočty župních okresů; obcí a národních podniků,
jakož i organisací KSČ, jsou součásti státního rozpočtu

NAVRŽENÉ VARIANTY
A. Hlava IV., § 9. Pokud zákon nedává smyslu, budiž vy
kládán ve smyslu spisů Karla Marxe.
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roda. Ať jsi to byl Ty, Jene (Weinerte), či dr. Jaroslav
Klíma, nebo doc. Matoušek a ti všichni ostatní, které
jsem ani dobře neznal. .. Věřím tomu, že se Jaroslav
(Klíma) jako právník pokusil o Vaši obhajobu, ke
které jste byli vyzváni. Ale jak mohl uhájiti právo
proti barbarům? Rána pažbou byla odpovědí gestapáckého samozvaného prokurátora a dr. Jar. Klíma
umíral — jednooký. Ale zbylo mu dost odvahy, aby
v posledních vteřinách, než třeskla smrtící salva,
přál pomstu německým katanům a život Českoslo
venské řep....«
To, co víme z procesu K. H. Franka o průběhu
noci ze 16. na 17. listopad, v skutku nevylučuje, že
byl v Petschkově paláci na základě údajů Jacobiho,
resp. jeho konfidentů improvisován s devíti obžalo
vanými »proces«, při němž žalobci vystupovali zá
roveň v roli »soudci^«. (Sonntag a Schubert, kteří
hovořili před smrtí s Koulou, tvrdí též v čl. »Student
ské demonstrace« v alman. »17. listop.«, str. 61., že
»jednatel byl vyslýchán stanným soudem, jemuž
předsedal K. H. Frank«. Stanné právo tehdy ještě
vyhlášeno nebylo.) A nikdo, kdo znal výmluvného a
statečného dr. Jaroslava Klímu, nemůže pochybovat,
že se Jarka pokusil obhajovat své přátele. Přerušilo-li, jak tvrdí R. Suchý, gestapácké násilí jeho ob
hajobu a zraněného postavilo před hlavně pušek, ne
podařilo se mu vymazati památku tohoto vlastence
a Bohem nadaného řečníka.
Kdysi na jedné velké schůzi své strany prohlásil
dr. Jaroslav Klíma, že jeho hnutí chce svůj prapor

pozdvihnouti vysoko, vysoko — až pod státní vlaj
ku, nikdy však ne nad ni nebo namísto ní! Nedosáhl
svého cíle. Avšak statečnost, s níž za čs. státní vlaj
ku zároveň se svými druhy položil život, vstoupila
již do dějin národa a vzpomínka na ni přetrvá vše
chny efeméry dne.
*
Na konec budiž mně dovoleno, abych opravil
omyl svého článku »Tragický osud?« (»Obzory«
čís. 49., 1947), kde jsem uvedl, že k věnování slavné
B. Balbínovy »Obrany jazyka slovanského, zvláště
českého« došlo asi r. 1940. Byl jsem upozorněn p. Ja
nem Zítkem, že tento znamenitý dokument zápasu
české barokní domácí fronty o uchování a povzne
sení jazyka předků proti náporu Němců a jejich čes.
pomahačů, odevzdal výbor NS svému představiteli
v červenci 1939. Iniciátorem tohoto symbolického
daru, srozumitelného každému Čechu, byl doc. dr.
Matoušek. I kdybychom nic nevěděli o Matouškově
úsilí o zneškodnění Rysovy »Vlajky«, o uchování
ideje čes. státní kontinuity a o správnou informaci
ciziny o čes. věcech, kdyby nic nebylo známo o jeho
marné, avšak krásné snaze o záchranu univ. prof.
PhDr Bedřicha Mendla, českého učence, persekvovaného z rasových důvodů, dosvědčuje symbolický
dar »Obrany«, jaké bylo pravé smýšlení Matouško
vo: V obraně jazyka předků viděl Matoušek v těž
kých dobách něm. okupace svátou povinnost a zá
vazek Čechů! Muž takového smýšlení nebyl popraven
17. XI. 1939 jen »náhodou«!

Programové zásady KLA
Přinášíme plné znění řeči PhC J. Kučery, která byla před
nesena jako programové prohlášení KLA na valném shro
máždění Svazu vysokoškolského studentstva v Praze dne
31. ledna t. r.
Kolegyně a kolegové!
Mám-li nyní· promluviti za kandidátku číslo 4, podanou
Spolkem českých mediků, která je kandidátkou Klubu lido
vých akademiků, připadají mi, myslím, celkem dva úkoly;
první z nich snad spočívá v tom, abych znovu zdůraznil ty
Stránky z programu lidových akademiků, které jsme si po
stavili jako požadavky odborové — tedy to, co cííceme hájit
a uskutečňovat v našem vysokoškolském životě. Jsou to po
žadavky, s kterými jsme vstupovali do fakultních voleb vloni
stejně jako letos, neboť — a to nám snad musí přiznat každý
— náš program a postoj nebyl ani v otázkách odborových
nikdy korouhvičkou ve větru. Nemyslím, že by bylo třeba
všechny body zde znovu opakovat. Jsou dostačně známy
z tisku i z našich minulých prohlášení. Chtěl bych tu zdů
raznit jen dva z nich, které zvláště v poslední době nabyly
na aktuálnosti právě tím, že jsou ohroženy. Je to především
požadavek důsledné svobody vědeckého bádání
»akademického učení, který hájíme stejně neústupně
jako naprostou suverenitu akademického ži
vota spolkového, do něhož nemá právo svévolně zasa
hovat nikdo, pokud nejsou porušovány zákony.
Tak, jak se vyvinula situace v našem s]>olkovéni životě
studentském, je snad jasno každému, že vysokoškoláci si dnes
nevolí své zástupce jenom na podkladě odborovém, ale že
Be tak děje hlavně a především pod měřítky politickými
a ideologickými. A tak je myslím, druhým úkolem tohoto
prohlášení, úkolem nad jiné závažným, aby bylo vyjádřeno
také s tohoto hlediska jasné stanovisko těch, kteří jsou na
této kandidátce zastoupeni, stejně jako těch, kteří za ní stojí.
Úkol akademického občana, a v tom jsme si snad všichni
zajedno, není přece pouze v tom, že dosáhne svého akade
mického titulu a uzavře se jen do své vědy. Právě akademici
jsou těmi nejvlastnějšími nositeli všech myšlenkových prou
dů, které pak často rozhodují o budoucnosti celého národa.
Je-li tedy naší povinnosti — jako posluchačů vysokých škol
— abychom národu určité duchovní hodnoty přinášeli, jest
pochopitelně stejně naším právem, do věcí a uspořádání
státu a národa mluvit, kritisovat je a ovlivňovat. My všichni,
vy socialisté a my křesťané, se shodujeme v tom, že jsme
svým programem učinili vybudování společnosti nesobecké
a-spravedlivé, tedy takové, kde by předem nikdo nebyl nad
řazen druhému, jako člověk, ani z důvodů majetkových a

OBZORY

ovšem také ani z důvodů ideologických nebo i»olitických. Naše
cesta je však velmi rozdílná. Zakusili jsme všichni na vlastní
kůži v nedávné době ideologii a režim, který měl svým pro
gramem, sice nepsaným, ale zřejmým a jasným, jednu po
křivenou touhu: touhu po absolutní moci, stůj co stůj. Po
té moci, kterou si vyvodil z myšlenky nadřaděnosti, jež mu
dávala nesmyslné právo, zbavovat se všemi prostředky kaž
dého, kdo byl jiného názoru, a každého, kdo na cestě k moci
překážel. Po této nové trpké zkušenosti naší, Evropy i světa,
je nám a priori podezřelé a nepřijatelné každé linutí, které
si postavilo, ať už jako cíl či jako prostředek, ideu ovládnutí
ostatních a ideu absolutní moci, vyvozujíc na to oprávnění
z jakýchsi důvodů samozvané ideologické nadradenosti, která
nám nepřipadá o nic lepší, než myšlenka nadřaděnosti rasové.
Vytýká se nám často, že jsme negativní ve svém programu,
že jen kritisujeme a odmítáme. Vytýká se nám to n e p r áv e m. Není naší vinou, že za několik posledních let se pojmy,
slova a skutečnosti, svým obsahem jednoznačné a po dlouhé
dob.v předešlé jasné, staly elastickými pomůckami ra této
cestě za mocí, pomůckami, ohýbanými podle potřeby a situ
ace. Nám je dodnes jasné, bez dlouhých definicí, co je svo
boda a co není, kde je politická demokracie a kde jí není
a nedáme se zmást žádným kličkováním — neboť minulou
skutečnost a myšlenky všech našich lidí nelze vůbec vymazat
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Běhoslav Dobíhal,
mistr Evropy·
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k historie. A prŔvé proto, vědomi si jasně toho, s jakými
Ideály a hesly si zachoval náš národ svou existenci, chceme
přispívat k budování takové společnosti a takového
státu, kde každému občanu budou zaručeny všechny svobody,
jak jsou všeobecné uznávány a kodifikovány, ať už v ústavé či
v Chartě Spojených národů. Budeme bojovat za takovou po
litickou demokracii, kde právo oposice a kritiky bude zaru
čeno každému a nepřipustíme, aby bylo sešněrováno a ome
zováno pod záminkou nekonstruktivnosti či z jiných zájmů
vládnoucích.
Odmítáme důsledně heslo, že dočasná nesvoboda je cestou
ke konečné svobodě. Odmítáme je proto, že slib člověka,
který svého cüo chce dosáhnoutl prostředky špatnými a ne
čestnými, nemůže být slibem závazným a že jeho cil je pak
stejně špatný. Jde-li dnes opravdu o vše, v tom smyslu, že
si sami máme rozhodnout, zda onen kritický duch svobody
svědomí, z kterého vyrostla všecka evropská kultura, má
být zachován či zda má zaniknout v doktrínách, ať už na
levici nebo na pravici, v doktrínách, které se neštíti ani
násilí a perfidie — pak my jednoznačně budeme ze všech sil
bojovat za zachování toho, co dává našemu a vůbec lidskému
životu smysl a hodnotu. A to, myslím, nelze považovat za
program negativní, stejně jako nelze chápat jako positivního
člověka někoho, kdo tyto hodnoty ničí. Hlásíce se ke svému
křesťanskému světovému názoru, jsme sl vědomi své indi
viduální odpovědnosti za své činy, odpovědnosti, která pro
nás nekončí smrtí těla. A právě proto bude náš boj proti
zfanatísovaným davům, boj proti každému druhu násilí a
diktatury, boj za lidskou důstojnost a svobodu, tím tvrdší
a odhodlanější.

Tento zápas, který je veden na světě v oblasti kulturní
hrstkou těch, kteří odmítají stát se poplatnými služebníljy
jakéhokoliv režimu a jakékoliv politické ukázněnosti, tento
zápas, který je sváděn takřka se všemi mocichtivýml politiky
všech zemí, kteří usilují o moc a nadvládu — tento zápas
není jen zápasem naším. Není to jen boj za nás a za naše
současníky. Jdo také o to, aby příští generace, dokázaly ještě
rozlišovat jasně mezi svobodou a otroctvím, mezi politickou
demokracií a diktaturou, aby ještě i ony dokázaly' říkat pravdě
pravda a lži lež. Aby také ještě příští generace si dovedly
dobro vybrat mezi těmito možnostmi. A to záleží také na nás.
Vždyť otrokovi, který nepoznal nic jiného než otroctví, je
velmi lehké namluvit, že žije v pozemském ráji. Je tedy,
myslím, naše odpovědnost dvojnásobná. Chci zde prohlásit
za ty, kteří se seskupili na této kandidátce a kolem ní, i za
klub, který za ni stojí, že jsme si této odpovědnosti vedomú,
že z ní neuhýbáme a že onen boj proti nadradenosti jakého
koliv druhu, boj za pravdu a svobodu, povedeme až do konce
a do důsledků!

Pathologie německých dějin

W. Rop ke

V dnešní roztříštěnosti světa, rozděleného podle politického
kompasu na dvě poloviny, z nichž obě usilují o nadvládu,
jsme sl vědomi potřeby jednoty a spolupráce v národě. Jsme
pro spolupráci s každým, kdo spolupracovat chce, ovšem za
určitých zásadních předpokladů. Nemůžeme a nechceme totiž
spolupracovat a být jednotní s nikým, pro koho lidská svo
boda, důstojnost, jsou nic neříkajícími pojmy, které lze snadno
obcházet, a komu násilí je prostředkem k dosažení cíle. Ne
chceme být ani v tomto případě kolaboranty nejhoršími, ko
laboranty' se zlem.

lastech sílil stav městský a selský, základy to demo
kratické společnosti, vznikl v Německu typ občánka,
servilně poslušného vrchnosti, bez zájmu o veřejné
záležitosti, a bez tradic místní a odborové samosprá
vy, a typ byrokrata, požívajícího práv a úcty skoro
božské. V Německu ani mezi šlechtou, ani mezi měš
ťanstvem se netvořilo to, co se na západe nazývá
společnost a veřejné mínění, a tam, kde není svobod
ného a hospodářsky samostatného člověka, není ani
kultury, nezávislé na vrchnosti. To je to Německo,
Historický vývoj Německa vychází ze stejných kde mohl vyrůsti Goethe jen proto, že byl synem bo
předpokladů a ze stejné výchozí posice jako vývoj hatého občana svobodného města Frankfurtu, a kde
většiny evropských oblastí. Přes to se stalo, že vý se Schiller upracoval k smrti, protože si chtěl zachovoj německý šel jinými cestami než vývoj ostatní vati svou nezávislost.
Evropy a tím i často proti Evropě. Proč? Odpověď
Vývoj Němců v tvárný materiál pro Bedřicha ĽL,
na tuto otázku nutno hledati v pathologii němec Bismarcka a Hitlera je též výtvorem duchovních dě
kých dějin politických, sociálních a duchovních.
jin Německa, které jsou ovládány romantismem a
Zásadní skutečností je, že Německo netvoří ani luteránstvím. Musíme viděti v nacismu poslední
zeměpisný, ani ethnický celek. A prvním chorobným článek řetězu romantických výbuchů, »Sturm und
zjevem je, že Němci nedovedli nikdy během svých Drang«, »Turn vater Jahn«, »Mladé Německo«,
dějin najiti jedinou správnou organisační formu, vy »Mladohegeliáni« se Stirnerem, Marxem a Engelsem,
hovující této skutečnosti, opravdovou federaci, a žá Nietzschem a na konec »Flot tenverein«, »buršáctví«
doucí rovnováhu mezi ústřední mocí a místní samo a Hitlerjugend. Zvláště silná je německá romantika
statností. V jiných evropských oblastech se podařilo národně-ethická. Zvelebení němectví, německé rasy,
vládcům vytvořiti dědičnou monarchii a rovnováhu německých dějin, německého folklóru, toto extatické
mezi feudální šlechtou na straně jedné a svobodný přehánění správných a úrodných myšlenek, které
mi městy a selským stavem na straně druhé. V Ně byly ještě u Herdera výrazem ušlechtilého humanis
mecku byla pro imperialistickou politiku vládni moc mu,
vede přímou čárou k pangermanismu a konečně
císaře stále více a více oslabována, takže se Německá k nacismu.
Zde začíná výklad němectví jako něčeho
říše rozpadla v mosaiku malých a nejmenších států
původního,
jedinečného a výlučného, což nutno po
a státečků, absolutistických a feudálních. Místní chopit! prostřednictvím
mythu krve a kmenových
mocnáři, nikterak neomezovaní ústřední mocí, utla dějm. Druhý výklad němectví,
humanismus a uničovali ke konci středověku a začátkem nové ďoby
versalismus, které představují Lessing, Herder,
městskou kulturu a městské podnikání, které se ve Goethe,
Schiller a Humboldt, ustupuje. Dále je tu
svobodných, císařem chráněných městech, tak slibně sklon romantiky,
odevzdati se pantheistickému cítě
vyvíjely, a uvrhli selský stav do naprosté poroby.
ní
moci
osudu
a
dějin,
osudového společenství a ko
Když se tento tlak stal neúnosným, vypuklo začát
lektivu.
Zde
se
stává
romantik
antihumanistou, fata
kem 16. století selské povstání, snad jediná skuteč
listou
a
deterministou,
a
takovéto
romantické chá
ná revoluce německých dějin. Toto povstání bylo
pání
dějin
působí
hluboko
na
politické
myšlení. A ko
ale tak důkladně potřeno, že se německý lid již z této nečně se stává i zeměpis romantickým.
Tak zvaná
rány nevzpamatoval.
»geopolitika« byla mezi hlavními strůjci německého
Tento abnormální politický vývoj měl za následek amoku napříč Evropou.
abnormální vývoj společenský. Kdežto v jiných obLuther učil Němce, že stát a politika odpovídají
Ve čtvrtém čísle Obzorů uveřejnili jsme pod titulem »Němci
a nacismus« základní myšlenky první části knihy profesora
Ropkeho, »Německá otázka«; Autor ukazuje, že nacismus je
německý projev totalismu, který je sociální chorobou moder
ní doby. Proč se mohl totalismus zrovna v Německu tak silně
uplatniti? Na tuto otázku odpovídá profesor Ropke-v druhé
části své knihy, jejíž hlavni myšlenky v následujícím svým
čtenářům předkládáme. Zdá se nám, že snaha po poznáni
historických kořenů nacismu není podstatnou jen pro určení
vhodné politiky vůči Německu, ale též pro boj demokrate
proti všem totalismům.
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zle lidské přirozenosti, a proto mají svou vlastní bru
tální zákonitost. Mravní zákony, platné pro indivi
duální život, se nedají přenášeti na život veřejný.
.Povinností křesťana je proto se stáhnouti do svého
nitra. Vzniká dvojí svět, svět hrubého veřejného ži
vota a svět klidu vlastní duše. Člověk může býti
v politice věrolomný a bezohledný, v soukromí ale
lidumil a zbožný, může se podrobiti diktatuře a býti
přitom svoboden. Toto omezení veřejného vyžití se
je pak vyrovnáno zvýšenou činností v soukromém ži
votě, v rodině, ve spolcích a hlavně při práci. Němec
ká schopnost a pracovitost je jen rub německé po
litické ignorance.
Náporem napoleonských armád byl německý ro
mantismus s luteránstvím spojen v nerozborný ce
lek v německou »idealistickou« filosofii Fichteho a
Hegela. Křesťansko-humanistická mravnost ustupuje
pantheistickému determinismu a kolektivismu, zve
lebujícím národní moc jako účel světící prostředky.
Materialismem není tento směr vyvrácen, materialis
mus zaměňuje jen romantiku ethnickou s romanti
kou sociální, a na místo křesťansko-humanistické
mravnosti nastupuje definitivně »mravnost« natura
listická. Mocenská politika, imperialismus, »reální
politika« a konečně totalismus jsou již jen logickými
důsledky.
Veškeré tyto skutečnosti by ale ještě nestačily
k pochopení historických kořenů nacismu. Je tu ještě
jeden důležitý faktor, a to je Prusko. Původní ně
mecký prostor sahal na východě jen k Labi. Oblasti
východně od Labe, tedy Prusko, byly poněmčeny
teprve později výboji a osidlováním. Prusko je ob
lastí koloniální, a z této skutečnosti vycházejí veške
ré odlišnosti Pruska od ostatního Německa. Politicky
znamená koloniální struktura absolutní. centralis
mus, společensky pak naprostou neexistenci střed
ních vrstev. Absolutismus a feudalismus byly v Prus
ku daleko radikálnější než na západ od Labe. Tam
si feudální panstvo ponechalo jen vlastnictví půdy a
mohl tedy vzniknouti alespoň samostatný pachtýř,
kdežto na východě hospodařil každý »Junker« na
svém »Rittergutu« sám, a to metodami, které lze po
rovnat! jen s otrokářstvím v jižních státech americ
kých. Je samozřejmé, že za těchto předpokladů se
nenašla v Prusku půda pro liberální myšlenky. Prus
ko není zemí, která má armádu, ale armádou, která
má zemi, tak charakterisuje jeden francouzský spi
sovatel Prusko, a vzkutku vznikl tu stát, kde vše
šlo s vojenskou přesností, stát tak do krajnosti organisovaný a mechanisovaný, že se stal brzy samoúčel
ným. A tato samoúčelnost organisace je to, proč se
Prusko stalo předmětem obdivu všech racionalistů
od encyklopedistů až po marxisty, ale též to, co dělá
Prusko v našich očích tak nelidským a příšerným.
Když se pak Německo v druhé polovici 19. století
dostalo pod pruskou nadvládu, zvítězily pruská prů-

bojnost a pruské prmcipy na celé čáře. Celé Němec
ko se popruštilo, stalo se Velkým Pruskem.
Industrialisace Německa padá do doby pruské nad
vlády, a moderní německé hospodářství nese proto
veškeré znaky pruského myšlení. Německý kapita
lismus nestojí jako kapitalismus na západě na zá
kladě liberalistickém. Je to etatismus, monopolismus,
intervencionismus, zpolitisování hospodářského ži
vota, hierarchická organisace hospodářství a tuhý
centralismus. Berlín se stává magnetickým polem
německého hospodářského života, zde se sbíhají
veškeré nitě, které spojují politiku a hospodářství.
V Berlíně měly své sídlo velké svazy, kartely a syndi
káty a odborové organisace, které ve své centralis
tické a autoritativní struktuře nezůstaly nikterak za
organisacemi zaměstnavatelů. V Berlíně se soustře
dil rychle celý úvěrový systém, když koncentrace
bank zrušila cennou tradici regionálních úvěrových
ústavů. Těžký průmysl v Porýní, Westfalsku a
v Horním Slezsku se na této monopolistické a subvencionistické základně nezdravě nadýmal a stal se
svou feudální povahou pilířem prušáctví a imperialis
mu. A německý občánek snášel kartely a syndikáty
tak trpělivě, jako kdysi snášel absolutismus a feuda
lismus.
Jdeme-li věci na kloub, zjistíme, že svět nevděčí
Bismarckově říši jen za monopolní kapitalismus a
ideál pevně organisovaného hospodářství, ale i za
organisovaný socialismus, masové hnutí, vedené lid
mi, kteří nemají proti monopolnímu kapitalismu ji
ných námitek, než že nesedí sami na vedoucích mís
tech. Základní myšlenky a jméno socialismu pochází
z Francie, ale jeho moderní politická forma je v pod
statě produktem německého duchovního a sociálního
vývoje. Není náhodou, že to byl německý intelektuál
a německý továrník, kteří kladli základy moderního
socialismu, a že Němci mají do dneška vynikající
podíl na socialistickém hnutí světovém. Mnozí socia
lističtí nepřátelé prušáctví netuší, kolik tohoto pru
šáctví je v podstatě socialismu, jehož jádro jest víra
v organisaci, v kolektivismus a ve všemohoucnost
státu. Všichni socialisté mají proto vedle Saint-Simona a Comteho ve svém duchovním rodokmenu i pruské
krále, Hegela, Fichteho a všechny ty, jež vytvářeli
pruského ducha a pruský stát. Prusko obdařilo svět
krom válkami též ideologií, koncepcí a institucemi,
ve kterých triumfuje nad svými přemožiteli. Musíme
pruského ducha znáti, abychom cítili skoro všude na
světě jeho přítomnost. Je velkou otázkou dneška,
zda má svět připustiti, aby se dostal na cestu, která
je výsledkem naprosto pathologického vývoje jedno
ho národa. Co se Německa samého týče, mělo by býti
jasno, že řešení německé otázky na basi kolektivis
tického centralismu by neznamenalo nic jiného, než
pokračování pathologického vývoje německých dějin.

Leden v zrcadle mezinárodní politiky
Na první pohled by se snad mohlo zdát, že leden byl
v mezinárodní politice až nápadně klidnější než prosinec.
Tento zdánlivý klid byl způsoben hlavně tím, že v uplynulém
měsíci nebylo téměř žádných přímých rozprav mezi přísluš
níky t. zv. Východu a Západu. Všechny významné zahraničně
politické konference, které se v lednu konaly, byly vedeny
mezi příslušníky stejné nebo podobné ideologické orientace.
Je proto na bíle dni, že na těchto poradách se vyskytlo roz
porů pouze málo, a vznikly-li nějaké, byly brzy odstraněny.
Z neidůležitějších události minulého měsíce byly bezpot^jrby porady, jež se konaly ve Frankfurtu nad Mohanem
mezb^ro jenskými veliteli anglo-americkélio dvojpásma gen.
ClayeraiK..Robertsonem na straně jedné a německými před
staviteli na straně druhé. Představovaly první větší reakci
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na prosincový rozlom londýnské (konference Velké čtyřky.
Němečtí zástupci přijali beze změny téměř všechny návrhy
spojeneckých velitelů. Vedle již existující Hospodářské rady,
vytvořené po nezdaru loňské jarní moskevské konference,
byla nyní ustavena t. zv. Zemská rada. Ona může uplatnili
do 14. dnů právo veta, nebude-li souhlasit s rozhodnutím Ho
spodářské rady, která však je opět může v novém projed
návání nadpoloviční většinou zvrátit. Hospodářská rada má
též právo volit předsedu sedmičlenného výkonného výboru,
volbu však musí potvrditi opět Zemská rada. Hospodářská
rada bývá často nazývána západně-německou vládou. K tomu
však jí chybějí hlavní atributy, t. j. ministerstvo zahraničí,
ministerstvo vnitra, armáda a moc uvést své zákony v plat
nost bez schválení vojenskou okupační správou.
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Frankfurtská rozhodnutí měla velikou odezvu v zemích
ostatních dvou členů Velké čtyřky. Francouzští velvyslanci
v Londýně a ve Washingtoně odevzdali ihned tamním vlá
dám ostré protestní noty proti rozšíření německé pravomoci
bez vědomí Francie, která se cítila dotčena hlavně tím, že
nebyla k zmíněným rozhovorům ani přizvána, ani o nich
vyrozuměna. Po několika rozhovorech p. Bonneta, francouz
ského velvyslance ve Washingtonu, s politickými činiteli Spo
jených států, v nichž tyto vyslovily politování, že Francie
nebyla o frankfurtských usneseních předem zpravena, bylo
dohodnuto, že v druhé polovině února se sejdou v Londýně
zástupci USA, Velké Britannie a Francie, aby rokovali o pro
blému jednotného hospodářského systému v Německu a o
připojení francouzského okupačního pásma k Bizonii.
Oficiální sovětská odezva se projevila, teprve na schůzi Spo
jenecké kontrolní rady v Berlíně. Sovětský delegát Sokolovskij
žádal zrušení frankfurtských rozhodnutí. Nesdělil však, jaké
důsledky by mělo nevyhovění sovětskému požadavku. Na
témže zasedání navrhl generál Clay měnovou reformu pro
celé Německo. Její naléhavost uznávají všichni členové, roz
cházejí se však v jejím provádění. Anglo-Američané chtějí
vydávati bankovky jen z jedné tiskárny, pracující pod spo
lečnou kontrolou všech čtyř velmocí, zatím co SSSR žádá
dvě tiskárny, společnou v Berlíně a sovětskou v Lipsku.
Velký rozruch způsobil t. zv. »Protokol M«. Byl odhalen
jistou spojeneckou velmocí v Německu. Je prý to tajný plán
kcminformy. Měl ohrozit provádění Marshallova plánu ně
kolika vlnami generálních stávek v Poruři a jeho provádění
mělo být přenecháno podvýborům této organisace, pracují
cím přímo v Německu. Předáci kominformy však tvrdí, že
plán je podvržený a přirovnávají tento čin k zapáleni říšského
sněmu. Faktem však je, že Poruři bylo stávkami zachváceno.
Ve Spojených státech bylo začátkem měsíce zahájeno 80.
řádné zasedání kongresu. Jedním z hlavních bodů pořadu bylo
projednáni pomocného programu Evropě — t. zv. Marshallova
plánu. O uvedeném thematu promluvil v plenu shromážděni
president Truman a v zahraničním výboru ministr Marshall.
Žádali, aby USA poskytly v prvních 15 měsících Evropě
pomoc ve výši 6.800 milionů dolarů. Nedlouho potom uve
řejnil státní department USA o plánu nové podrobnosti,
z nichž vysvitá, že pomoc bude poskytnuta ve formě darů
pouze Řecku a Rakousku, kdežto Velká Britannie, Francie,
Belgie, Holandsko, Lucembursko, Itálie, Dánsko a Island do
stanou zčásti dary, zčásti půjčky. Jen půjčky obdrží Švéd
sko, Norsko, Irsko a Švýcarsko. Portugalsko a Turecko budou
platit za zboží v hotovosti. Proti plánu vznikla ihned silná
oposice, kterou vede republikánský senátor Robert Taft. Po
dobně jako bývalý president Spojených států žádají v něm oni
pronikavé škrty. Oběma se zdá, že plán v nynější podobě by
způsobil příliš velké zatížení státní pokladny. Naproti tomu
republikánský senátor Vandenberg jej velmi podporuje. Pre
sident Truman podal kongresu návrh rozpočtu na fiskální rok
1949 ve výši téměř 40 miliard dolarů, z čehož připadá plných
46 procent na národní obranu a mezinárodní závazky. Letošní
rozpočet je o 2 miliardy vyšší než loňský. Dále navrhl Truman
ve svém zahajovacím projevu desetiletý plán na posílení ho
spodářské skladby USA zvýšením průmyslové výrobnosti
v soustavě svobodného podnikání. Oznámil, že celková roční
výroba ve Spojených státech stoupla od r. 1939 o 53 procenta
a USA ji hodlají v příštích 10 letech zvýšit o dalších 35
procent. V důsledku napjaté mezinárodni situace byl z USA
zakázán vývoz radarových zařízení do SSSR a států lidové
demokracie.
V Řecku pokračovaly boje i v lednu. Americká misse
v Řecku byla zmocněna vybrat z Banky pro hospodářskou
obnovu dalších 15 milionů dolarů na financování řeckých
ozbrojených sil a Velká Britannie vydala zmocnění k převodu
své výzbroje v Řecku do rukou vládních jednotek. Do Athén
přibylo 19 důstojníků americké armády. Budou vysláni do
bojových oblastí a přiděleni jednotlivým velitelstvím řecké
armády. Budou mít poradní úkol při provádění vojenských
akcí, jichž program vypracoval náčelník americké misse
v Řecku. Síla demokratické armády se odhaduje na 18 až
20.000 mužů v celém Řecku. Balkánská vyšetřující komise
Organisace spojených národů zaslala generálnímu tajemníku
OSN Trygve Liemu zprávu, v níž se praví, že řečtí partyzáni
jsou podporováni z Albánie, odkud dostávají vojensko-hospodářské zásoby. Výbor, jehož úkolem je podpořit vládu gene
rála Markose, vyzval bulharský národ, aby pomáhal party
zánům jak morálně, tak i hmotně.
Za důkaz americké podpory řecké a italské vládě možno
považovat vyslání americké námořní pěchoty do Středozem
ního moře, aby doplnila posádky různých lodí v Janově a
Neapoli. Velká Britannie udělila USA povolení, znovu vybu
dovat vojenskou základnu nedaleko Tripolisu, která existovala
již za válký. Sovětský svaz podal ve Washingtonu i v Lon
dýně proti tomuto kroku protestní notu, v níž se praví, že
uzavření separátní anglo-amerlcké dohody o vybudování le

94

tecké základny v bývalé italské kolonii odporuje mírové
smlouvě s Itálií.
V britské dolní sněmovně se konala rozprava o zahraniční
politice. Za vládu promluvil ministr zahraničí Ernest Bevin,
který obvinil Sovětský svaz z rozpadu londýnské konference
Velké čtyřky a nařkl jej, že se snaží podřídit celou východní
Evropu komunistickému vlivu. Bevin se domnívá, že nadešel
čas pro konsolidací západní Evropy. Vůdce oposice Winston
Churchill uvítal Bevinovy záměry a přislíbil jim plnou pod
poru. Příkladem konsolidace západní Evropy má být spoje
necká smlouva Velké Britannie s Francií, uzavřená loni
v březnu v Dunquerque. V nejbllžší době se sejde v Londýně
konference zástupců Velké Britannie, Francie, Belgie, Ho
landska, Lucemburska, Itálie a Portugalska. Budou projed
nány možnosti sdružení těchto zemí podle Bevinových směrnic.
Lednové události ve Francii byly velmi významné, přestože
jejich průběh měl mnohem klidnější ráz než v prosinci. Fran
couzská sněmovna schválila začátkem měsíce těsnou většinou
zákon o mimořádném zdanění osob, jejichž roční příjem ob
náší nejméně 450.000 franků. Zdaněni má vynésti 125 miliard
franků. Koncem měsíce se vláda rozhodla stanovit nový kurs
franku. Nový poměr franku k americkému dolaru činí
1:214.392 a k anglické libře 1:864. Není to skutečná deval
vace, neboť uvedené kursy odpovídají prémii 80 procent dosud
placené za devisy, jež stabilisačni fond devisový dosud na
kupoval za franky. Vedle oficiálního trhu bude vytvořen trh
volný, na němž budou zaznamenány americký dolar a portu
galský escudo. S uvedeným francouzským opatřením nesou
hlasí mezinárodní měnový fond a některé státy, zejména
Velká Britannie, která se obává, že devalvace franku by mohla
mít za následek devalvaci libry. Francouzský předseda vlády
Schuman předložil parlamentu osnovu zákona na zavedení
volného trhu zlata a cizích valut. Zmíněnou osnovu však fi
nanční výbor sněmovny zamítl. Parlamentní socialistický klub
se jednomyslně usnesl, odmítnout uzákonění návrhu, ačkoliv
ve vládě socialističtí ministři návrh zákona schválili. Ale
nakonec celá socialistická strana s postupem vlády přece jen
souhlasila, a to z toho důvodu, že vláda stáhla z oběhu všechny
Stitisícové bankovky. Toto opatření mělo postihnout] hlavně
šmelináře.
V Itálii se konal sjezd socialistické strany. Přijal velkou
většinou hlasů návrh na společnou kandidátku s komunisty.
K stávajícím politickým stranám přibyla v lednu v Itálii
strana nová, a to středostavovská »Třetí strana« pod vůd
covstvím F. Nittlho.
Počátkem ledna přibyl do íodiny samostatných národů
další člen. Je jím Burma, která po 62 letech vystupuje ze
svazku Britského společenství národů a stává se samostatnou
republikou. Prvním jejím presidentem byl zvolen Sarobwa
Jawnghwe.
Rumunsko se po prosincové abdikaci krále Michala zařadilo
mezi ostatní východoevropské republiky. Veškerá moc býva
lého krále přešla na 5členné presidium, jehož předsedou se
stal 841etý prof. dr. Konstantin Parhon.
V Bulharsku byly znárodněny všechny průmyslové podniky,
zaměstnávající více než 50 lidí. Zahraniční i domácí majitelé
obdrží přiměřenou náhradu.
V lednu byly uzavřeny dvě spojenecké smlouvy mezi bal
kánskými státy. První z nich byla podepsána v Bukurešti
mezi Rumunskem a Bulharskem a druhá v Budapešti mezi
Maďarskem a Rumunskem. Znamenají další rozšíření obran
ných smluv lidově demokratických států, když již na sklonku
minulého roku byla uzavřena podobná spojenectví mezi Ju
goslávií a Bulharskem, Jugoslávií a Maďarskem a Jugoslávií
a Rumunskem. Počátkem února má být podepsána v Praze
ještě smlouva mezi Bulharskem a Československem. Uvidíme
ještě, jak se věci vyvinou po desavoué Dinůtrova prohlášení
o podunajské federaci moskevskou »Pravdou«.
V Palestině pokračovaly šarvátky a menší boje mezi Araby
a Židy. Zasáhlo mezi ně nejednou i britské vojsko. Od polo
viny měsíce zasedá v Lake Success palestinský výbor Orga
nisace spojených náixxlů, jehož úkolem je prakticky připravit
rozdělení Palestiny. Předsedou byl zvolen československý de
legát u Spojených národů dr. Lisický. Komise jednala o vy
slání mezinárodního vojska do Palestiny a její předseda na
značil, že tato otázka bude patrně postoupena brzy radě
bezpečnosti
Tříčlenná komise Organisace spojených národů, která se
již delší dobu snaží rozřešit indonesko-holandský spor, ozná
mila, že mezi válčícími stranami bylo konečně dosaženo do
hody o příměří. Dohoda stanoví, že do 6. měsíců bude konán
plebiscit v oblastech, obsazených Holanďany. Bylo rovněž
dohodnuto, aby zmíněná komise OSN působila v zemi až do
1. ledna 1949, kdy mají býti ustaveny Spoj, státy indonesské.
Indie a Pakistan oznámily svůj souhlas se zřízením Sčlenné
komise OSN, která má urovnat spor těchto dvou zemí .«
Kašmír. Bude proveden plebiscit.
Začátkem ledna bylo v Lake Success zahájeno zasedáni
»Zatímního výboru míru a bezpečnosti«, t. zv. Malého OSN.
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jež bylo ustaveno na návrh USA na loňském podzimním za
sedání Organisace spojených národů. Prací Malého OSN se.
jak známo, nezúčastní ani Sovětský svaz, ani žádný jiný stát
z jeho zájmové sféry, třebaže je americký delegát Waren
Austin při zahájení znovu vyzval k spoluúčasti. Slíbil, že
USA nebudou Malého shromáždění zneužívali k mařeni usne
seni rady bezpečnosti. Prvním jeho předsedou byl zvolen
mexický delegát Paria Nervo.
Mezi Velkou Britannií a Irákem byla podepsána nová spo
jenecká smlouva. Podle ní se zavazuje irácký král chrániti
ve své zemi důležité britské dopravní spoje. Velké Britannii
bude dovoleno používati leteckých základen v Habanii a Šajbě
a udržovali tam své vojsko. Irácký parlament však odmítl
ratlfikovati zmíněnou smlouvu a vláda na důkaz nesouhlasu
podala demisi.
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V Londýne se konala schůze stálého výboru mezinárodní
socialistické konference. Třebaže Československo, Polsko a
Maďarsko protestovaly, byla přijata mezi socialistické strany
i německá sociálně demokratická strana dr. Schuhmachera.
Labouristická strana zmocnila svého tajemníka, aby připravil
svolání konference socialistických stran zemí Marshallova
plánu. Zástupce Polska naznačil, že možná také východoevrop
ské socialistické strany uspořádají samostatnou konferenci.
Z uvedeného vidíme, že první měsíc tohoto roku nebyl na
události v mezinárodně-politickém světě o nic chudší než po
slední měsíc roku minulého. Cba ideologické tábory ztmelovaly v četných poradách a konferencích své síly, připravujíce
se na další diplomatická jednání, k nimž jistě dojde v nejbližší budoucnosti.
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Anglické university po poslední válce
Je jistě málo Čechoslováků, kteří by z anglického univer
sitního života znali více než dvě jména: Oxford a Cambridge.
A většině těch, kteří aspoň tato dvě jména znají, vybavuje
se při jejich vysloveni představa jakýchsi slavných sice, ale
zvetšelých a zrezivělých přežitků středověku, jakési oasy
uprostřed ruchu moderní doby, kde posluchači, většinou sy
nové lordů, vedou příjemný život, oddávají se sportům všeho
druhu a tedy též patrně málo studují, protože pro nás aspoň
se práce a sport navzájem vylučuji.
Je zbytéčno říkat, že tyto představy neměly nic společného
se skutečnosti ani včerejší, natož pak dnešní. Duchovni vý
znam Oxfordu, 2 něhož vyšel kdysi zakladatel methodismu
Wesley a jenž je dnes střediskem novokatolické družiny
Neivmanovy, právě tak jako tu vzniklo mezikonfesní
„oxfordské hnuti“, je zřejmě daleko větší, než by se mohl
domnívat člověk, sdílející konvenční představy. Kromě toho
je Oxford jedním z nejvýznamnějších středisk bádání hellenistických, chemických a lékařských — v tom ohledu mluví
se o „oxfordské škole“; Cambridge má velkolepé sbírky histo
rické a proslavila ji práce skupiny Rutherfordovy v oboru
atomového bádání, takže jak Cambridge; tak Oxford jsou
z nejvýznačnějších středisk vědecké práce jak evropské, tak
americké.
Jen mimochodem řekneme ještě, že éra „lordů“ patří jak
v Oxfordu, tak v Cambridgi již dlouho minulosti: Cambridge
je dnes jedním z nejvýznamnějších studijních středisk. brit
ského socialismu; a právě tak jako v Oxfordu se tu sociální
příslušnost universitních posluchačů velmi podstatně změnila.
Mezi oběma světovými válkami bývalo tu 35% stipendistů,
dnes je jich 70%, a rozdíl mezi absolventy „public schools“
■a stipendisty, který byl před rokem 1939 ještě dosti citelný,
je dnes téměř úplně smazán. Vyniká však tím více rozdíl
jiný: mezi staršími studenty, kteří po demobilisaci ve studiu
pokračuji, a mezi jejich mnohem mladšími kolegy; kteří ve
válce na vojně nesloužili
S tímto zjevem setkáváme se na všech anglických univer
sitách, jichž je ovšem daleko více než dvě. Jsou university
větší i menší; mezi čtyři velké university, „Four greať, po
čítají se Oxford, Cambridge, Manchester a Londýn; pořadí
podle jejich stáří. Po nich jsou nejvýznamnější university
liverpoolská. birminghamská, sheiffieldská; bristolská, hullská, newcastelská, nottinghamská atd., jež jsou všechny pů
vodu novodobého, a proto více než university starší závisí na
fundacích a subvencích. Nebot ve vlasti liberalismu neexistuji
university státní. Od Oxfordu až k nejmenši provinční uni
versitě jsou všechny ústavy vyššího vzdělání zcela auto
nomní. Nezávisí na nikom, než na sobě samých; jejich vztahy
k ministerstvu národní výchovy omezují se na roční subvence,
které dříve byly jen malou ČásU jejich příjmů; jež jinak ply
nuly z nadaci a fundaci, jakož i z poplatků a kolejného.
Výhody i nevýhody takového uspořádání jsou zřejmé. Ří
zení university není věcí snadnou a je k němu třeba nesmírné
odpovědnosti celého universitního senátu, který musí při
každém plánu počítat s hmotnými možnostmi, které má pro
jeho provedení k disposici; též dárcové a podporovatelé uni
versit nedávají se vždy vnutit do úlohy jen pasivní. Ale i vý
hody takového systému nelze přehlížet: jednak naprostá ne
závislost na veřejné moci, žádné politické vlivy na jmeno
vání profesorů a — což má především význam — nezbyrokratisování povoláni universitního profesora. Anglický uni
versitní profesor není ospalý úředník, který postupuje podle
zákonem daných pravidel platových. Je to technik, který je
přijat vždy nejdříve na zkoušku na jeden rok a teprve, osvěd^-li se. na tři roky a pak ještě na další tři roky. Teprve po
nebo sedmi letech je uzavírána s těmi, kteří měli nejl^šr-pý^iedky vyučovací a jejichž vědecká práce vyniká ja
kostí. srmpiiva trvalá. Ale universitních hodností mohou i pak
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dosáhnout jen, když neochabnou v badatelské i publikační
činnosti. Právu profesorů na zabezpečení není tedy, jak vi
díme, dávána přednost před, právem anglické mládeže na
dobré universitní učitele. Ovšem, kontrola universit, vyko
návaná místními notábly, je jednou ze stinných stránek
anglického universitního systému. Tito lidé nemají zpravidla
té šíře ducha ani kulturní kompetence, jichž by bylo třeba
k skutečně prospěšnému a zdárnému výkonu jejich úkolu.
Přitom ovšem nutno uznat, že se tak universitní život udržuje
ve stálém kontaktu s veřejným míněním. University středo
evropského typu, zabezpečené veřejnou správou, nemusí se
příliš starat o smýšleni svých posluchačů, protože ať je pro
fesor dobrý či špatný, jeho platový postup bude týž; ještě
méně starají, se ovšem o mínění lidí profánních, kteří nikdy
nepřekročí práh těchto svatostánků vědy. Naopak u anglic
kých universit je to právě tlak veřejného míněni; který je
nutí, aby otevřely své brány co nejšiřeji všem, kdo, i když
nejsou universitními posluchači, žízní po kulturním zdoko
nalení.
Anglické obecenstvo je velmi náročné: nespokojilo by se
mělkými příležitostnými kursy, kterým se říká „lidové“, pro
tože je na ně dovolen přístup i těm. kdož nejsou na univer
sitě zapsáni. Žádá vyučováni, přizpůsobené svým potřebám
zvláštním: zaměstnanci chtějí je mít po úředních hodinách,
dělníci chtějí mít též aspoň něco z university, která je spo
lečným statkem všech. A tak je úkolem anglických universit
i šíření vyšších vědomostí mezi dospělými, kteří jsou již plně
zaměstnáni, a téměř každá z britských vysokých škol má
„Extra Mural Department“, jehož úkolem je organisovat
právě tyto styky s neuniversitní veřejností: veřejné před
nášky, večerní kursy, dělnickou osvětu, výchovu a vzděláni
příslušníků armády v době války. Ačkoliv většinu této uni
versitní práce obstarávají zvláštní specialisté, nepovažují ani
nejslavnější ozdoby britských fakult tuto práci za sebe ne
hodnou.
Ala britské veřejné mínění vyžaduje ještě vice. Dovede si
vynutit pořádání těchto universitních kursů s ohledem na
potřeby různých povolání a na potřeby místní. V každé jiné
zemi než v Anglii bylo by to znepokojující. Ale zde se nej
různější síly vyrovnávají vzájemnou oposicí, což je neklamný
znak civilisace opravdově demokratické. A tak se anglické
university nemusí obávat ani částečně až demagogického
empirismu, kterým se vyznačuje většina universit americ
kých, ani poněkud omezeného „esprit de corps“, který vyzna
čuje university evropské. Jejich profesoři souhlasí se svou
účastí v těchto universitních podnicích, a když veřejné mí
nění v dobách krise nebo války nezávaznosti akademické
vědy žádá návrat ke skutečnostem, aby vysoké školy věno
valy novou pozornost otázkám společenským, nekapitulují
bezpodmínečně ani tyto požadavky soustavně neigmorují.
Místo jich nedbáni dovedou je kulturně usměrnit, a tomu
právě vděčí anglické studium sociálních věd za svůj rozvoj.
Vědecká organisace Spojených národů UNESCO má, jak
známo; odděleni sociálních věd a speciální ústavy, zřízené vři
některých universitách amerických, universitní ústavy anglic
ké i francouzské, zejména Společnost pro dějiny civilisace a
Centre ďétudes des sdences de 1’homme se snaží o zladěni vý
zkumných me’hod rozličných vědeckých disciplin tohoto
oboru, mezi nimiž až do minulého roku nebylo spojení, jako
aplikované psychologie a psychoanalýzy, pedagoaie. sociologie
a politické ekonomie, kulturní historie a hospodářských i spo
lečenských dějin. Evropa, která se v tom ohledu za Amerikou
velmi opozdila, nechce zřejmě zůstat i v budoucnosti jen na
okraji těchto nových myšlenkových proudů, a v čele evrop
ského snažení jdou nyní právě anolické university. ’
V tom ohledu je, jak se 2dá, druh jakési tiché dohody mezi
vládou, universitami a veřejnosti, že studium sociálních věd
b

95

musí být prohlubováno, materiální obtíže strašných váleč
ných let k této dohodě mnoho přispěly. Válka a hospodářská
krise, která je jejím následkem, zasadily universitám vpravdě
kruté rány. Dva z někdejších hlavních universitních přijmu,
studenti z bohatých rodin a štědří dárcové, jejichž počet se
již po první světové válce velmi zmenšil, vymizely téměř
úplně. Státní subvence, jež byla dříve jen jakýmsi přídav
kem hlavních universitních přijmu, stala se dnes hlavním
prvkem jejich rozpoč'u; je to ovšem subvence státu velmi
demokratického, který plně respektuje universitní svobodu
a autonomii, jenž však si přitom přece jen klade některé pod
mínky. Dnes souhlasí s podstatným zvýšením universitních
subvencí, vymiňuje si však současně, že určité procento
z nich bude věnováno k podpoře studia věd sociálních.
Prvním výsledkem této nové subvenční vládní politiky bylo
zřízení studijních oddělení pro tyto vědy, z nichž z některých
se vyvinuly řádné fakidty. Většina moderních anglických
universit jde s tímto hnutím a v samotném Oxfordu našel
nejnovější plán, zřídit v Stoke on Trent v Midlandu novou
universitu sociálních věd, vřelé porozumění. Vědní discipliny,
jako sociologie, politická ekonomie, sociální a kulturní histo
rie, které byly až dosud absurdně rozptýleny na různých fa
kultách četných universit a nevyvíjely se dostatečně, protož«
tu chybělo právě ono prospěšné vzájemné oplodňování, jsou
nyní soustředěny v jediný vysokoškolský ústav, takže se mo
hou lépe navzájem poznávat a zlaďovat své úsilí.
Podivným vývojovým zvratem se stalo, že všechny tyto no
voty, které nejprve vzbuzovaly obavu, že předměty theoretické kultury budou zatlačeny do pozadí technikou a analy
tickým duchem těchto mladých věd, způsobily naopak obrat
k synthesi a vyvolaly novou koncepci kultury. Nejenže se
sociálním vědám dostalo statutu, ale jejich působením se změ
nilo i vyučování v oborech literárních. Na přiklad studium

slovanských jazyků omezovalo se před válkou na rozbor ně
kterých literárních děl bez ohledu na jejich kontext, kdežto
dnes projevuje se při jejich studiu tendence považovati je
jen za úvodní zasvěcení do hlavních myšlenkových proudů
slovanských národů, které jsou opět vykládány jejich spole
čenskými i dějinnými předpoklady.

Protože je tu jasné i vědomí nebezpečí, které by hrozilo
britskému kulturnímu rozvoji příliš rychlou specialisad
těchto vědeckých disciplin, jež jsou většinou zcela nové, byla·
na. některých universitách učiněna zkouška s ročními kursy
povinné propedeutiky, ve kterém budou posluchačům ency
klopedicky přednášeny dějiny věd, dějiny umění, a ještě vše
obecněji dějiny civilisace, aby se jim tak umožnilo uvésti
svůj vlastní studijní obor ve styk s jinými obory vědními a
začlenit jejich studijní speciální předmět do rámce dějinného
a sociálního. A kdo mohl pozorovat nízkou kulturní úroveň
některých anglických studentů technologických fakult, lépe
si uvědomí, jak veliký pokrok tyto nové reformy anglického
vysokoškolského studia znamenají.
Po této dlouhé řadě pokusů, které nemají v dějinách anglic
kého vysokého školství obdoby, v době, kdy vysoké školy stá
vají se, dík novým sociálním zákonům, přístupnými širokým
vrstvám studentů z nových prostředí společenských, v době,
kdy nově založené koleje jsou přeplněny přílivem bývalých
vojáků, houževnatých a těžko přizpůsobitelných, a kdy tedy
hrozilo dosavadní úrovni vysokých škol vážné nebezpečí, do
vedly mu anglické university ihned předejít potřebnými opa
třeními. A nutno uznat, že anglické universitní reformy sice
vyvolaly mnoho hluku, někdy i vysloveně bojovného, že však
též boj o udržení dosavadní dobré pověsti anglického vyso
kého školství nejen vyhrály, ale dovedly vytvořit všechny
předpoklady k jeho dalšímu zdárnému vývoji.
-fjs-

Divadlo týdne
Arthur Miller: »Všichni moji synové.« Hra o třech dějstvích.
Přeložil Cta Ornest. Režie Karel Palouš. Výprava Jan Sládek.
Realistické divadlo v Praze.

Doporučuji pražským i mimopražským návštěvníkům na
šeho hlavního města zhlédnout toto nové americké drama;
je to dramaturgický objev a Realistické divadlo zaslouží po
chvaly především za to, že tato hra nezapadla v šedivé ne
představ./osti pražských dramaturgů. »Všichni moji synové«
je drama, jehož tvůrce — až dosud nepříliš známý americký
spisovatel — se poučil na Rusech, Ibsenovi i O’Neillovi, od
vážil se pohledu do duše dnešního člověka, lhostejno, zda to
je Američan, Angličan nebo Rus, a nastavil zrcadlo našemu
tápajícímu, chybujícímu, sobeckému, zmatenému — lidství.
O co jde námětově: Syn pana Kellera, továrníka v. menším
americkém městě, se vrátil domů z druhé světové války. Na
frontě poznal cenu i nádheru přátelství, spočívajícího na oče
kávání smrti, na umírání, na obětavosti. Ostatně druhý syn
pana Kellera je jedním z těch, kdo padli. Otec Kellér nepo
znal nic z tcho všeho. Jeho svět se nezměnil — jde mu o pro
speritu jeho továrny, nikoli pro lásku k penězům, ale pro lásku
k už jedinému synovi. Z této lásky k' synovi a podniku, který
vybudoval -— on, selfmademan s kursy večerní školy — se
dopustí zločinu: dodá armádě vadné části leteckých motorů,
svede odpovědnost na svého partnera v podnikání, který je
odsouzen k dlouholetému vězení. Jaká je hloubka Kellerova
zločinu? Jaká je hloubka provinění jeho ženy, která stále
očekává návrat svého prvního syna a která od počátku ví
o činu svého muže? Jaké je provinění snoubenky prvního a
pak i druhého syna pana Kellera, které jde především o její
štěstí a o jejího milence a pak teprve o spravedlnost? A ko
nečně, do jaké míry je vinen Kellerův syn Kryštof, který (jak
se přizná nakonec) věděl v hloubi srdce o zločinu svého
otce, ale nechtěl si přiznat pravdu ? Tak se ptá ve třech
dramaticky postavených dějstvích americký autor — a
(moudře) odpovědi nedává. Neboť syn-letec se zabije, když se
dozví o zločinu otcově. Je jeho krev vykoupením? A starý
pan Keller, když poznal, že všichni ti mladí lidé, kteří za
hynuli jeho vinou, byli jeho syny, se střílí. Je jeho krev od
povědí na palčivou otázku po svědomí a odpovědnosti člověka
k člověku, otázku, kterou autor klade do úst mladému Kellerovi ?
Millerovo drama má prvky i rysy řecké tragedie, ale po
strádá i jejich vášeň, i jejich osudovost. Má i několik stavebně
myšlenkových nedostatků (otázka odpovědnosti za vadné sou
částky do motorů), ale je to velká hra, zachovávající klasickou
jednotu místa i času a promítající (jako tolik dnešních her)
rozlehlou problematiku do malého kolektivu americké rodiny,
jež by ovšem mohla být i rodinou kdekoli v Evroně. Že par
tajím zaprodaná pražská kritika představuje toto drama jako
»hrůznou obžalobu amerického kapitalismu«, nemůže už žád
ného soudného čtenáře překvapit. ;— Režisér Palouš tentokráte
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autoru uškodil, především pomalu se rozvíjející exposicí a
nedostatečnou prací s herci, které občas nechal deklamovat
a poučovat, což je na divadle vždycky zlé. Máj v úloze sta
rého Kellera byl velmi dobrý, ale ve vrcholných scénách zkla^
mal, Vala se zhostil nesnadného úkolu se značným zdarem,
Neumannová měla velmi krásné momenty, ale kazila .»po
stavu« ideologickým přesvědčováním, zatím co Petrovická
byla trochu chladná v polohách dramatický nejvyššich. Vý
borný překlad je dílem Oty Ornesta.
Také v divadle D-48 byla nedávno premiéra nové hry E. F.
Buriana. Odmítám o ní referovat, poněvadž odmítám (až na
další) brát Emila F. Buriana vážně. Je to tak lepší pro něho
i pro mne.
Pauper.

Tak se píše ...
ve »Výběru« (1947, strana 196): »Žraločí maso se již
více zpracovává na konservy, avšak na americký stůl
přicházejí žraloci jako hovězí maso, drůbež a zelenina,
protože se osvědčily jako prvotřídní hnojivo a krmivo
plné proteinů a nerostných sob'.« — Zaslal E. T., Třebíč.

v »Národní revoluci« (1. úhora 1948): »Malá desítiletá
pasačka, která nevinně hlídala své stádo ovcí a při
tom předla vlnu z koudele, namotané na přeslici...« — Zaslal F. S., Praha.
v »Lidové demokracii« (5. února 1948): »Tato dmice
většinou se nehodí k pěstování zemědělských kultur
a bude pravděpodobně zalesněna na pastvin y.«
— Zaslal K. K., Třeboň.
Čtenářům, kteří nám pošlou perličky z českého tisku,
vyplatíme za uveřejněnou historku 40 Kčs.
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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 II, 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 Č. A. T„
Českomoravské tiskařské a vydavatelské podniky v Praze II.
Dohlédací poštovní úřad 25.
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OBZORY

je fttavdů,

že my v Kw

se eÁdy
smějeme
Dovedeme oce
nit kouzlo kontrastu tmavých
vlasů, snědé ple
ti i bělostných
zubů. Naše zuby
se třpytí
jemným leskem
perel, za který
vděčíme zubní
pastě Kolynos.
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SMÍCHOVSKÝ PIVOVAR NÁRODNÍ PODNIK

„MINERALIA"
FOIT & SPOL.
ODBORNÝ ZÁVOD MINERÁLNÍMI OLEJI

BRNO, Jakubské náměstí číslo 2.

laaertni objednávky vyřizuje inaertní odděleni Praha II. Václavské náměstí číslo IV. Telefon číslo 431-4 1. 389-dS.

