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1. Francouzský ministr pro německé záležitosti Pierre Schneller (první vlevo) navitlvil rakouského kandéío Ing. Or
L Figla. Na costě do Berlina navlllvil též Prahu, kde 50 na obědě. pořádaném trancouzským volvyilancom Maurice
Dojaanom. se5e! se stá! tajemníkem Dr CloTientisem. ministrem poli f. Hálou a předsedou zahraničního výboru
Dr Ducháčkem 3. Smít Gand'ho je oplakávána po co'ém svělě. Snímek zachycuje modlitbu Indů v Londýně. 3. Plodseda bulharské vlády ]iři Oimitrov, bývalý generální tajemník Kominterny v Bukureíti. 4. Novým francouzským velvyslancem v Kanadě se slal předák francouzské idové strany Francisquo Gay, ve:ký pfílel r.aleno národa a naíl
strany. 5. Anglický král otevřel če-pael >tan:cl která přeměn; íOOO akrů půdy v plodnou zem. (. Claudie Jones, členka Ústředního výboru komunistické strany v USA. by'a vypovězena ze země jako cizinka, protoie so přes svou
dlouholetou agitačnl činnost na amarlcké půdě nikdy nepokusila státi se americkou občankou.
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CO SE DĚJE V E S V Ě T Ě
Kdo vlastně vládne
v Československé republice?
Vláda se usnesla upravit platy státních zaměstnanců na základů návrhu,
který byl kompromisem mezi návrhy po.
lit loky cli stran a ťJIÍO. Panu Zápotockému jako předsedovi ť'RO se toio uHiíescnl vlády nelíbí, a nutná s ním pln6
souhlasit: Je to přece kus smělosti vySMho druhu, osobuje-11 si Jakási vláda
právo, rozhodovat ješté jednou o *t:,m,
o čem již rozhodil pánovi Zápotocký a
HJMÍI, A tak p Zápotocký promptně svo_
lává sjezd závodních rad, který má podle Rudého práva r o z h o d n o u t , jak
zajistit splněni oprávněných požadavků
lidu. A listy ťJRO projevuji v přotfsjezdov6 době velké starosti o to, aby platovými úpravami nebyla vyvolána inilnco a drahota...
Při stanovisku tJHO na příklad k le.
vlcovým odborům francouzským, jejleliž
výhrůžky stávkou, nebudou3i okamžitě
platy francouzských zaměstnanců ve.
tejných 1 soukromých znovu zvýšeny,
ačkoliv takové zvýšen; bude ve Francii
znamenat Inflaci zcela jistě, je proto
chování monopolní československé odborové organisace, která si nejen osobuje,
ale 1 vyhrazuje právo zastupovat i za.
íněstnance státní, jisté velmi zajímavé.
Československé listy CRO, které prohlašuji za zrádce francouzského pracujícího lidu všechny Francouze, kteří zaměstnance varují před stávkou v zájmu
Francie, jsou naplněny úzkostnými obavami, zda zvýšení žebráckých platů stát.
nich zaměstnanců o pár korun měsíčně nebude přilnou bankrotu česko slovenských financi. Škoda jen, že ť'RO neměla tyto starosti, když několikanásobně zvyšovala platy jiných zaměstnanec,
kých kategorií. Škoda, že se její listy
tváři, jako by jejich redaktory bodl statný čmelák, jakmile někdo začne jevit
zájem o to, jakým procentem obnosu,
kterým kdysi přispíval státní pokladně
průmysl neznárodněný, přispívá jí dnes
průmysl národní, lépe řečeno státní, čl
ještě přesněji - posuzováno aspoň podle
toho. kdo na něj niá největší vliv - úristický. Takové starosti si ovšem n?dě!á
ani pan Zápotocký, ani jeho t'RO: na.
cpak jsou velmi ochotni prohlásit každého, kdo by takové starosti měl, z3
pustého reakeionáře.
Ve stanovisku ť"RO k otázce platů
státních zaměstnanců a jejich aspoň
poněkud přijatelné úpravy projevuje se
zcela jasně a nezastřeně komunistické
stanovisko ke školsky vzdělaným lidem
vůbec. Je to stanovisko n-iprostého přebrání významu jejich práce; je doprovázeno tím nejfouňovštějším pohrdáním
lidmi, kteří pres to, že se musí dlouho
školit, než mohou vykonávat své zaměstnáni. jsou v něm odkázáni na mzdu pra.
vě tak Jako poslední nádeník. -Jejich
nevýhodou 1 vadou - aspoň v komunistických očích - je, i e vědomi povinností
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vůči celku jc u nich příliš vyvinuto, takže se nemohou odhodlat djbývat svých
oprávněných požadavku s bezohledností,
které Je v dobách převahy socialismu,
kdy právem je jedině moc, třeba. I komunisté z €RO měli by si však být vědomi, že žádnou trpéllvost nelze přepínat do nekonečna. Výmluvy na nedostatek úhrady slátně zaměstnaneckých
požadavků jsou právě jen výmluvami:
stačilo by propustit jen ty nekvalifikované síly, které byly po roce 1945 při.
jaty do veřejných služeb, majíce jako
jediné vjsvědčení svých seli pnostt legitimaci komunistické strany, a byla by
tu plná úhrada nejen požadovaných druhotních přídavků veřejných zaměstnanců a pensistů - nic jiného totiž ty »platové úpravy nejsou« - ale I zvýšení pensijních základen, což teprve možno za
platovou úpravu považovat.
Je.li vůbec ÚRO oprávněna svolávat
sjezd závodních rad, které přece, podle
zákona, jeho orgánem nejsou, tof ovšem
jiná povídka.
-st

Maďaři a my
Maďarský ministerský předseda Dinyes prohlásil v projevu o maďarské zahraniční politice, který přinesl list i-Kis
TJjság«. že deufá, že smlouvy o přátelství", které uzavřelo Maďarsko s Rumunskem a Jugoslávii, »budou dobře účinko.
vat i na našeho severního souseda, a
na základě demokratických zásad o rovnoprávnos'1 vyřešíme žalostné postaveni
tam žijících Maďarů. Abychom uzavřeli
přátelskou smlouvu, to nezávisí na vládě, ale na obou národech.»
Naprosto souhlasíme s tím, že přátelské smlouvy mezi národy jsou věci
nejen jejich vlád, ale v prvé řadé těchto
náredů samotných. Vczmeme-ii tedy v
úvahu, že dnešní maďarská vláda vyšte z uveleb-: vpravdě maďarských, jichž
se nemohlo zúčastnit nejméně 40 prcc.
maďarského voličstva, vezmeme.li dále
v úvahu, že dnoSn; maďarská vláda není
ani výrazem poli*ického rozvrstven;, jak
se v těchto maďarských volbách projevilo, protože maďarská komunistická
strana má v ni daleko více vlivu, než by
jí i podle těch ovlivněných volebních výsledků náleželo. pripojímsJi k tomu ještě to, že rozpuštěním strany Pfeifferóvy,
která získala přes 700.000 hlasů a 49 poslaneckých mandátů, bylo zbaveno parla.
mentního zastoupení dalších 17 procení
maďarských veličil, jsme ysíš oprávněni
pochybovat o tom. že by dnešní maďař,
ská vláda vyjadřovala skutečné smýšlení maďarského národa. Jaký by tedy
mělo smysl, aby Československo právě
s takovou maďarskou vládou uzavíralo
smlouvy nová, když přece - jak js ostat,
ně i z projevu maďarského ministerského preáseír zřejmo _ nemá tato vláda
ani V úmyslu, dcsřáíi loyáně závazkem
s srším, j-ež mají rro Československo význam tak životni. jako právě odsun Maďarů zs Slovenska.?
st

Poznámky k minulým dnům
-4by se ušetřilo 1100 milionů
rodilé, nařídil ministerský předseda, že s«
musejí prodat všechny
automobily,
kromě vorů ministrů a jejich náměstků*
a že bude zrušeno mnoho státních
úřadů, které jsou ¿cela zbytečné. Nenařídil to ovšem Klement Gottwald, ministerský předseda československý, ale
Hakim al Molk,
ministerský předseda
perský.
»

Roudnický sámek, jak známo, patři
mezi klenoty stavitelství v Čechách. Za
okupace jej Němci zkonfiskovali našemu tehdejšímu velvyslanci v Londýně a
z jedné gotické síně udělali umývárnu
s kachlíky. V těchto dncch se radili komunisté z roudnického MNV, zda md
tento zámek být změněn v kasárna nebo v továrnu. Na š/ěsti v Roudnici ješlě
nemají 51%, jinn/c by to byla ilustrace
k slovům „Rudého práva'': £e teprve
Kofátkova pozemková reforma uskutečni slova hymny o té ..krásné zemi",
o niž opravdu platí, že „zemský ráj to
na pohled!"
„Když se zemědělský výbor posledně
usnesl požádat ministra Ďuriše o vjfsvětlení některj/ch věci kolem návrhu
zákona o trvalé úpravě vlastnictví k zemědělské pudě. vzkázal ministr, že má
pokdy ve středu o 20. hodině večer. Ve
středu skutečně do výboru, který Tto
očekával, přišel, ale o hodinu později."
Někteří z poslancfi se nad páně Durišovým zpožděním dosti rozčilovali. Neprávem: středověcí suzerénové, jejichž
je p. ministr Duríš lidovědenwlcratickým nástupcem, nechali kolikrát svá
vasaly, pozvané k složení holdu čekat
celé hodiny. A tady přece o hold rozhodně nešlo.
' »
Když konfiskujeme rodinný majetek
lidí, jejichž jména uvád-1 už Dalimilova
kronika, pak by nějaký
reakcionář
snadno mohl shledával divným, dělá li
něco takového zrovna pán, lctcrý se
jmenuje Szabó. Ničevó — stačí půl
archu papíru a pětikorunový kolek a
místo pana Szabó adčiiíuje Bílou horu pan Svoboda
*

Brněnský ,.Čin" přináší zprávu, že
krajský soud v Olomouci
požádal
ústřední národní výbor, aby suspendoval ředitele
Národní
bezpečností v
Olomouci, poněvadž je proti němu zavedeno přípravné
vyhledáváni podle
§ 13 zákona na ochranu republiky a
§ 101 trestního zákona List uvádí, že
tato žádost je v souvislostí s nálezem
zbraní v Olomouci, o něrní mluvil ve
sněmovně
minislr
spravedlnosti
dr.
Drtina a pro nějž je v soudní vazbě
nyní vyšetřován bývalý po-lanec Jura
Somar.
Předsednictvo
olomouckého
ústředního
národního
výboru
podle
„Činu" postoupilo žádost olomouckého
soudu zemskému národnímu
výboru,
aby o ni rozhodl.
Tibet oznámil všem vládám, že až do
roku 1950 nedovolí vstup na tibetskou
půdu žádnému cizinci, protože počítá
s možností války mezi velmocerni a nechce do ní být nijak zapleten.
*

„Byla li britská -usmiřovací poliíika,
vedená CharnberUňnem, slabá a faleíná, nerá tím řečeno, že byla ruská politika sblížení s nticirty silná a správná
prohlásil 11. února britský rozhlas *
programu „ Co ze skutečné
stalo".
*
Generální jrrokurátor srbské íeferaraíivisf republiky crznárrAlwruymnéřúrií,
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tw úředník řeckého vyslanectví v Bělehradě, Angelos Tomaides, spáchal sebevraždu v bělehradském vězení dřive>
než mohl býti vyslechnut.
*

Anylo americký
program
jednání
konference
Iři o Německu
obsahuje
tyto body:
1. Přidružení Beneluxu k vypracování politického a hospodářského plánu
v západních pásmech Německa.
2. Úloha západního Německa v hospodářské obnově Evropy.
3. Kontrola rurské pánve.
4. Otázka reparací.
5. Vývoj politické a hospodářské or~
panlsace ve třech zápculnř,ch pásmech
Německa.
7.
Prozatímní
úprava
územních
otázek.
Při této příležitosti vyvrátilo
francouzské mlní.f/ersJoo zahraničních věcí
zprávu, že by Francie v zájmu své bezpečnosti požadovala předmostí na pravém břehu Rýna.
m
Vláda Spojených států nepomýšlí zatím na to, postavit komunistickou stranu mimo zákon, ale patrně bude vypovídat ze země ty z komunistických vůdců. kteří nemají u pořádku své osobní
doklady. Jako prvý byl vypovězen komunistický
vůdce
John
Williamson,
narozený ve Skotsku, protože nepravdivě udal, že se narodil v San Franciscu a že všechny jeho papíry shořely za
velkého požáru v tomto městě v r. 1906.

Maska spadla
V úterý 10. února. 1948 padlo ve vládě
po bojovném hlasování rozhodnuti o
prozatímní úpravo platů veřejných zaměstnanců. Byl zamítnut návrh ť~RO a
přijat návrh ministra vyti vy
Yáořava
Majera, který, ať1 je jen malou záplatou
na bolestí veřejných zaměstnanců, je
pro ně přece jen daleko výhodnější. Měsíční přídavek který ramísbiaoci dostanou, bude totiž znpočitatelný ilo základního služného a přitom dosáhne nejmen_
Si výše S(H> Kčs, t. j. výSe přiclavku,
který navrhovalo í*RO, a který byl nezapočítateiný. Veřejní zaměstnanci učinili tedy první krůček k zlepšení svých
e.vlstenfcn'c.h poměrů, « hle, co se stnlo!
Post Zápotocký, představitel ROH, tedy
činitel který má hájit zájmy členů odbo.
rového hnuti, nazval toto rozhodnuti
pochybeným a ohlásil nejostřejší boj
proti němu. A už to jde Jako na drátku:
svolává se celostátní konference ROH a
má sn podrobltl revisi celí dosavadní
platová a mzdová politika ROH. n p. sl.
Zápotocký oznamuje, tc nyní budou podávat) své platové požadavky ostatní
obory. Tisk KSČ", t.sk odborového hnutí
a přifařené
»nadatranlckěc tiskoviny
malují na zeď čerta inface n p. min'str
Ďuriš ohlašuje, že nebude možno snížit
dané zemědělcům, protože vláda přidala
veřejným zaměstnancům.

Jali nechutná je všechna tato demagogie a jakou duševní úroveň předpokládají u občanstva JoJí původci1. Veřejní
zaměstnanci byli od roku 1945 krmeni
jen sliby, zatím co v ostatních oborech
byly mzdy a platy zvyšovány, mnohde
V lednu 1948 bylo v Polsku vyrobeno
až neúniě-ně. A když nyní má býti dílcelých 20 automobilů. Podle plánu má
jich být v roce 1951 vyráběno 10.000 za na první spJátka na tyto sliby a veřejným zaměstnancům má býti dána nsp~ň
rok.
m
část toho, co jiné Kategorie dostaly již
před dvěma lety. vpodá jim hnutí, ma.
I britská vláda má v úmyslu uveřejjící chránit jejich zájmy, do zad a štve
nit
aspoň výbor
nejvýznamnějších
proti nim ostatní tříd v obyvatelstva bua dvou milionů tajných německých dobákem Inface. Té Inflace, které se t"'KO
kumentů, které se dostaly do rukou
neohiivalo, kdvž dávalo s"nh'as U statiMpojenců. Které z nich mají být vydásícovým platům generíVnlc.h ředlte'ů a
ny, bude rozhodnuto v březnu na poraJej'oh náměstků v znárod. průmyslu.
dě. které se za Anglii zúčastní Sir
Wheeler Bennet ze zahraničního úřaťTRO odhalilo konečně svou pravou
du, francouzský historik Pierre Renoutvář, maska ochránců veřejných zaměsttrlu a americký zástupce, který bude
nanců spadla. Zůstala len tvář odclanfch
teprve určen.
přis'uhovačů naš: největší strany. Nyní
vědí veřejní zaměstnanci defnltivně na
„Je jasné, že komunismus nehodlá
čem Json. Důsledkv. které 7. toho poz"ározdělit mezi ubité národy žádné dobro
ní vyvodili, ukáže nejbližM doba. S. Tr.
tkutečně lidské, ani blahobyt, oni hojnost. Naonak, jeho dobrodiním je Wcřa
Konfiskace, revise pozemkové
6 hlad, útisk, nejistota a otroctví." praví
reformy — a státní pokladna
f pastýřském listě belgický kardinál
arcibiskup Van Roey.
Při jedné úřední poradě, kde se jeda
nalo o revisi pozemkové reformy v kon,,Církev má právo a povinnost varokrétních případech, zazněla z úst obránce radikálního pesťupu n i námi'ku,
vati věřící před propagandou
komu2e na majstku. o nějž šlo váznou ve2nistů a nevěřících socialistů, kteří sliby
nebo vyhrůžkami iiří systémy, odporu- ká sociální, kulturn; a jiná břemena,
velmi prostá odpověď. Není prý třeba o
jící katolickému učeni," prohlásil v pasně se starat:, neboř je převezme a utýřském
listě
alexandrijský
biskup
hradí — «tát. A většina, která o pro.
Msgre Gagnor.
a
vedení revise hlasováním rczhedla, toto
»vysvětleni«, jak jsme se dczvěďěli z.
Pastor Marc Boegner poslal jménem
novin, akceptovala a maje*ek revisi pod-'
protestantské federace, jejímž je předrobila, Nelže pochvbovati, že i pří dalsedou, presidentu Francouzské
repuších jednáních vždy zví'ězT ti. kdož bubliky dopis, v němž ho upozorňuje na
přesazovat! v každém případě bez.
Oíjicí taíc zvaných kolaborantů. P.'še dou
v nčmz ¡.Tisíce Frar.coitsů mohlo by být ohledné převáděni revise a péčf o břemevráceno
produktivnímu
životu, neboř na, váznouc; na majetku, velkorysá a
velkomyslně se přenechej"
pokladjeřich omyly v ihrudku, byt byly sebeně. t. j ponlatnictvu bez rozdílu straváinějši. nepůsobily nikdy čipy zasluhující rážného trestu. Ve věznicích je nické náboženská a jiné pSsTuáaosii.
tak přeslněro. Se je to výsrr.ěchem nejA že závazků, vázn-c-neíth na majetku
eícríscntarnějSvríi -Dožadavkům
mravpodlšiiajicímii revisí praerrkové TSÍ~T_
nosti a hygieny tělesné i duševní. Xšiny, není málo, v í každý, kdo něc; zná.
kte-é rp5s«by dosud praktikované i a - o majetkoprávních ->z—.érech, 'o'-.o čssu
svěňčuýí r f i r a . zaneehniém přiSernůrrJ
pestnesě
Esvi-ecvsní-h
církrmích,
viethodami
gestapa, čest
Francie íe
zvláště klášterních sz&tků. Sevázne na
vážně ohrožena,"
nich f j a k se ~eir.r: — --".rí d- — j i )
jen. pc~"-~cgt k Ty.±ržováni Xonreatu a
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vlastních klášterních budov, nýbrž i vod.
le mnohých povinnosti rázu morálního
(podpora ústavů humanitních a pod.),
právní závazek k péči o kcate'y, památné i nepamátué, a farní budovy, ko klášteru v dalekém Sirckém okciu náleže,
jících, a k vydržováni příslušného duchovenstva, které pro stát ved? matriky.
Bude náhrada, kterou nabyvatelé půdy
za ni zap'ati, tale veliká, aby bylo lze a
ní uhradit! vše, co s- d .sud uhrazovalo
z výnosu zabírané půdy? A budou vůbec noví držitelé půdy v dneáai měně
moci zapla'it tolik, aby nebylo třeba
apelovat! m slátní pokladnu ?
Není su .id vůbec třeba odpovídali na
tyto otázky. NcjlepSi odpovědi je to.
tiž t i skutečnost, že, sč uplynulo už v c
než dva a půi roku od vydáni dekretu ze
dne 21. června 19*15, č 12 Sb o k o n f s .
kaci a urychleném rozděleni zemědělského maje'ku Němců, Maďarů, jakož
i zrádců a nepřátel českého a slovenského národa, nevySlo dosud v § 5. odst 3
přisibené vládni nařízeni o úprivě d'uhů a nároků, které na zkonfiskovaném
majetku váznou. Na otázku. pr'"č nevyšlo, zní monotonni odpověď, že národní
pozemkový fond nemá k tomu dosti pro.
středků. Á to, prosím, jde jr>n o dluhy a
právní závazky zkonfiskovaného majetku a nepřichází vůbec v úv?hu náhrada
za majetkovou podstatu! A tak dluhy a
nárokv, jež ve více než jednom př pádě nahrazuji př!sluSnIkům české národnes'i, státrobč^nsky bezúhonným, zfls'ávaj! bez úhrady! O jejich prozatímním
plnčnl národním správcem (2 věta cit,
ustanoveni) nelze mluvltl tam, kde by.
la již půda rozdílena a národní správa
zanikla.
,
Ukvldlta
národního
pozemkového
fondu je patrna I z té skuteřn-sti, že
tento fond"nep"skytuje náhradu za zaniknuvši patroná'nt povirnostl, váznoucí na zkonfiskovaném majetku. (5 5. odst
2. cit dekretu), nč je k tomu podle výslovného ustanoveni právně zavázán.
Aby se pak zabránilo tomu, že ruiny
středověkých hradů a zámků budau rozhojněny o novověké zrcenlny kostelů a
kapli, někdy památkově významných,
někdy také ne, bvla vložena na n"jnut.
nějš" opravy k zálohovému plněni určitá čás'ka — do státního rozrxčtu.
Díky za ni! Ovšem kam dojdeme, převezme-!! atát (jak mnohomluvn? poli'lei
vykládají) třeba zatím jen »zálohově«
ty nesčetné závazky, dluhy a povinnost!. které váznou na objektech posti,
žených revisi pozemkové r^formv 1 Převezme-li rám správu památkově '-'ýzmrancho majetku, když je ebeoně známo, že
s'átn= obhospodařování čehokoli Je nepoměrně dražší, než jde-li o soukromníka a nějakou korporaci. Nelze zabránit
držitelům moci. abv v době kdv desetitisíce ha v pcňraničí čekací marně na
selské ruce, odstranil! a zlikvídaval' uataneven', která byla dodatečně vložena
óo zákonů o pozemkové reformě k 0«
chráně namátkového dědictví otců a není naděje, že doide k jeho zá^hrar?,
aniž by na to donlatlla a'á'nj pokJ'dna,
Avšak je to vskutku možné, abv opět a
opět byly na ni přívaJovánv da'51 p'v«n_
nosti a Závazky? Je to únosná v době,
v níž poďe nroWááeTi kormjeten'ního
Hs'lele nemůže ť á t uhrsd"- ?ní netautněj§", aspoň n-rníkud Bienít^anau úpravu platů svých zaměstnanců ?í
vbk

Zaměstnanci doplácejí na
liknavost ÚRO
Před časem jsme v Obzorech přinesli
zprávu o jisté prsžskí kavárně, jejiž
majitel, ačkoliv byla 13HV zruSena národei správa, se nemůže gjmout s- ého
podmka, proteze SE proti něTST¡ postaví.
Ja, z pofíti ekýeh a sz.ad i osobních důvo»
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dů (dva tajemnici ÚRO) Ústřední rada
odborů. Jednáni trvá bezmála tri měsíce a pokročilo pouze v tom smyslu, že
ústřední nárcdni výbor ve své schůzi
před třemi týdny znovu vysloví: nekonfiskacl a zrušeni národní správy u tohoto podniku _ jedná se o kavárnu Adrii
v Praze. Tim přesunul všechnu odpovědnost, týkající se podivného hospodaření
v tomto podniku, na něž je upozorněno i kontrolní oddělení Ú N V a krajský
trestal soud v Praze, na ÚRO a nyni
jde o to, zda ai ÚRO-tajemníci a celé
předsednictvo uvědomuje, žc nese následky za dalái prodlužování celého jed.
sáni. Nebo snad bude tajt-velkomyslná
a bude platit všechny dluhy, které vznikly a vzniknou v době, kdy so jednáni
hlemýždím krokem vede? Pravděpodobně, jak je z rozpočtu ÚRO vidět, má
velké příjmy, ale jak k tomu přijdou
dělnici a zaměstnanci, aby svými příspěvky dopláceli na liknavost některých
svých mluvčích z řad známých bojovní kťVr ÚRO. Jo ovšem škoda, že se dělníci
»nmi nezajímají o to, na co vlastně přispívají svými příspěvky, a zda snad jejich penězi není bezostyšně mrháno a
nejsou vyhazovány jen tak, aby byl
zachraňován prestiž Ústřední rady odborů. Je jisté, že v ÚRO jako tajemnici,
sedí mnozí lidé, kteří by se svým vzděláním a svou odbornou zkušeností jinde na tak odpovědném místě těžko uplatnJU.
To však je věcí volených zástupců v
ÚRO, Byl-li někdo špatným kuchařem
nebo soustružnikem, neznamená to, že
by býval mohl být dobrým tajemníkem
t m o . Ale n i kvalifikaci, jak je vidět, se
mnoho nehledí. Škody přece někdo zaplatí, ale tajemníci ÚRO asi sotva. Doplatí na to pouze ti drobni členové, kteří idealisticky věří, že jednotné odborové hnutí je zde pro ně, aby jim pomáhá,
lo.
-jr

Proti skandalisování vysokých
škol
Jit loni měli jsme příležitost vystoupit na obranu svobody akademické půdy
a na obranu ústavou zaručené svobody
vědy. Bylo to v případě dnešního rektora Karlovy university prof. dr. Karla
EngllSe, Jakmile vešla ve známost jednomyslná volba akademického senátu,
prof. EnglIS byl vzat do palby väech
kalibrů komunistického tisku, který přes
Engllše mířil svoje hlavně na jednu ze
základních ústavních svobod. KSC neopomine žádné příležitostí, aby neuplatňovala svoje koncepce v tomto směru, po.
něvudž universitní půda dosud vítězně
odolává vlnobití, které b\ jl rádo pohltilo, aby se nnd touto tvrdou skálou
zavřela hladina totalitních vod. Boj je
dnes soustavně veden jak proti vysokoškolským profesorům, tak i proti studentům, proti celé akademické obci, projevující v těchto chvílích chvályhodnou
solidaritu a svým pevným a nesmlouvá,
vým postojem má vřelé sympatie naší
svobodomílovné veřejnosti, odpor KSť'
proti našim vysokým školám, proli tradicím, z kterých rostly, proti vznešenosti
svobodného duclia, jenž je ještě neopustil,
prozatím vrcholil v dnes již okřídleném
výroku pana ministra Kopeckého o toni,
že světový formát Rudého práva stojí
nad universitou Následující "generace se
jistě budou podivovat takovým výrokům
a takovým ministrům.

V této soustavné kampani jako dalfií
předmět záměrné útočnosti byla tentokráte vybrána vysoká škola zemědělská
v čele s prof. dr. V. Brdlfkem. Tento ňtok Je dobře synchronisován a zapadá
do celé protizemědě'ské politiky IvSC.
Do pole vyrukovala Tvorba č. 5. s nějakým panem Mojmírem Břitvou pod lies,
lem: »Beranismus na vysoké Škole zemědělské«. Pan Mojmír Břitva hned v
počátku se mimoděk podřekl: »Prý se
o mně vypráví, že jsem ve svém seriálu
Spásonosné hadry?
o špině na našich vysokých školách příZnárodněný textil je jakýmsi zkušebliš stranický.« Pan Mojmír Břitva se
ním kamenem našeho znávodněného podpřiznal, že toto plácáni do bláta tak,
nikáni vůbec. Zatím to v něm nedopadá
aby záměrně stříkalo na naše vysoké
nijak skvěle, když v zemi, která kdysi
školy a jejich představitele, budí odpor
odívala půl Evropy, vyvolá kus kloudu všech slušných lidí, kterým se touto
nější látky za výkladem hotový sběh
pohnutou dobou ještě neztratila přirolidu, když venkované začínají chodit v
zená měřítka pro hodnocení. Ütok, kte.
hadrech a v onucích jako před sto lety.
rý tentokráte podniká Mojmír Břitva
Kromě poklesu kapacity, zavedené z vel.
na vysokou školu zemědělskou a zejméké ěásti neodbornosti, je to ještě nedona na prof. dr V. Brdlika, míji se opět
statek surovin. Dostatek bavlny záleží
účelem, a bláto opět stříká, místo na
od toho, zda nám Amerika dá na ni
vyhlédnutou oběť, na původce Ne, naše
úvěr a vlny opět cd toho, zda jej poveřejnost nr-snáš; podobné nízkosti, jež
skytne Nový Zeeíaud! Velké, možno říčpějí z Britvova článku na dálku. Svou
ci přehnané, naděje jscu skládány do
primltivnosti ozřejmuji cíle, které jsou
sběru hadrů, jimž se má ušetřit valut
zde sledovány. Neumějí-li se političtí
prý za 6 miliard Kčs. Vzhledem ale k
odpůrci vyrovnat vědeckými argumenty
chabým výsledkům dosavadních sběracích
s vědcem Brdlíkem, způsobí svými vytrakcí, lze miíi za to. že zůstane jen při
hanými citáty, zasazenými do celkového
přáni, Účelnějším počínáním by bylo,
skandalisačního
rámce. jen
útrpný
co možná zvýšit výrobu textilních suroúsměv nad methodami, kterých se dnes
vin v tuzemsku. Zde muže právě znápoužívá ve islnšnéjlí a mravnější lido.
rodněný chemický průmysl a mínis fcer- vé demokraciím. Nečekali jsme nikdy, že
stvo zemědělství ukázat, co dovedou. V
budeme nuceni se vší energií hárit svonašich lesích hnije dost dřeva, pokácebodu vědy před rozvášněnou poiitic-kou
ného ještě okupanty. Jeho zpracování ra
arénou. Zdá se, že dnes více než co jiviskosovou střiž a hedvábí bráni sis
ného provokuje každá výrazná osobnost,
nedostatek siry. Přitom bychom mohli
která nám ještě zbyla, af nž v umění,
dovozem siry za pár milionu Kčs ušetve vědě. v ho-spo^ářství a v polities. Jeřit stamiliony Kčs na dováženém uměstliže stranická iegitimac-e má ohrozí,
lém hedvábí Říkáme dovážené síry jen
vat všechno c ststnf, pak můžeme jen
proto, když již nedovedeme zužitkovat
vyslo vit hlubokou son st rast zastáncům
naše dosud nevyčerpará ložiska kyzů.
těchto koncepcí, ke kterým ná*eži také
Jinou nedostatečně pěstěnou textilní supan Břitva poslušný výkonný orgái pro
rovinou u nás je len, jímž by se daly
špinění našich vysokých škol pro fcldispřínto ideálně osázet dnes neob dělaná
ka stranická, jak sám přiznává. Věc- p.
horská lada, která svými příznivými
profesora dr. BrdSka je věcí aka-íírmicsrážkami zajišťuji surovinu dobré jakosMS svobody a slušnosti vyrovnávat se s
ti. Zatím má ovšem ministerstvo zeměodpůrci argnmsnty a nikoliv nadávkami.
dělství jiné starosti
Vystopujeme na obranu těchto zásad a
budeme je hájit bez jakéhokoliv smlou-
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váni, Panu ministrovi DuriSovl <m alot
prozatím podařilo konfiskovat půdu če*>
kým sedlákům bez jakéhokoliv zákon,
něho podkladu, ale bohdá v tomto státě nikomu se nepodaří, aby vysokým školám byli konfiskováni jejich profesoři
jen proto, že se na ně zamračil sekretariát KSC.

Junák místo SČM ?
Pres všechny apely n propagační akce je dnes zánik Svazu ivské mládež,o
jen otázkou času a technického provedeni, ať je to Mladé frtintč libé ěl nikoli. Komunistický štáb je HI vědom toho.
to faktu, počítá s ním (vždyť ani sociálně demokratičtí vysokoškoláci nebyli vyplísněni za svůj postoj při valné hromadě pražského SVS); ovšem marxistická
dialektika vede k další cestč. Obfttí má
být tentokráte ě.s. Junák, jehož valný
sněm je 27. a "iS. února.
<"\s. skautIng by vlastně neměl být (hornatém politického týdeníku, avšak díky
některým funkcionářům je opouštěno dí.
lo katolíka A. B. Svojsíka, který českou
a československou formou vytvořil hnuti křesťanských ideji lorda Biuleu-Powella. Příznaků je zde celá řada. Stačí po.
ukázat na nezdravou, třeba jen formální symbiosu SčM-Junák. Svazácl se slco
ohánějí počtem skautského hnutí, které
je federativně zapojeno; ovšem sami
vlastní přepychové klubovny a ústředí,
zatím co Junák, a zejména Jednotlivá
střediska, se tísni v nevyhovujících, čas.
to jen sklepních místnostech. Na sklon,
ku loňského leta byla nejen skautská,
nle i širší veřejnost vzrušena lntcrvkv
wem náčelníka Junáka, s o u d r u li a
dr. P l a j n e r a (stálo doslovně) v Právu lidu. Známy Jsou také nijak netajen«
názory místonáčelníka 2áka a jeho manželky, rovněž vysoké fnnkclonářky.
2e jde o promyšlený nový nápor na
zmocnění se mládeže, která ukazuje
stále zřetelněji svoje nenadšení pro
marxistické theorie a hlavně praxi, uká.
žalo zemské sněmování .Junáka v Brné,
Bez dalších komentářů citujeme doslova
komunistický týdeník »Tep nového Zlína«:
;>Co nazvat jKikrokem v chápání junáckých idejí? Být pokrokovým znamená především pochopit příčiny, vedoucí
k likvidaci zjevu a skutečností, jež brzdi
pokrok. A Ideovým pokrokem v Junáku
bude ten nejkladnější poměr k našim lidově demokratickým zásadám, k chápáni vlastenectví, toho vlastenectví ne slov,
ale práce. Odstranění nezdravého romantismu, který Junáka degradoval na
spolek, jehož posláním byly hry. Ozdrřivéní Junáka a jeho začlenění do světového mládežnického hnulí, hnutí demokratické mládeže-«
Tak praví manifest, vydaný nékterýmv radikály bývalého zemského skaut,
ského vedení, které bylo demokratickou
volbou odstraněno a manifest sněmem
zamítnut. Místo komentáře citujeme ještě »Tep«: >V závěru brněnského sněmování promluvil náčelník Cs. Junáka br,
Plajner. Doporučil všem členům Junáka "prostudování manifestu a prohlásil,
žv nesouhlasí se snahami vzdalovali Janáka veřejného života. Naopak, prfhlá.
sil. že Junák nemůže zůstat nepolitický.«
Tcž tohle má být reorganisace zdravého. duchovně dosud vvsoce vyspělého
hnutí čfeské mládf-že. Úsudek a závěr
necháváme skautům a skaut kárn, pro
veřejnost budiž však odhalen dalšf marxistický plán, který ztroskotá:
-J
A f žije » štampilkování «
Smrtelně vážr.š míněné plánovité hospodářství hrozí, že se zvrhne v tragiker ledii. Dokladsm toho je fraška s tex.
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tilem. Bylo slibováno odstranéní t rum
před obchody, a zatím jsou věté! než
kdy před tlrn! Bylo slibován-j zb:>ž:. a
ono skoro žádné není. Snad bud? až před
volbami, protože tradice volebních papučí a guláftů není Ještě zapomenu .a. V
jednom bodé vSak plánovité hos^oiáfBtví »plnilo svůj plán: vydalo d s bodů
na 10 milionech Satenkách. Janom asi
nfico dvakráte více n-ž Je vůbec zb ží,
Protože pánovité hospodářství mus mí.
tl za vflech oko los ti pravdu, zkouál se
nyní vňr chny triky, j-k udělat občanaspotfebltele, aby nereflektevri na .svůj
podíl texMlu, protože by jich polovice,
následkem bodové Inflace, zůstala m-podčlena a celý ten klam by vyšel najevo
Jako olej nad vodu! Proto byly obratný,
ml lidmi, královsky placenými, vymyšleny zvláfltnl poukazy na textil a c*lá
ta 'komedie nazvána Čeplčkovou akci,
musí fle přece n^jlt nčjaké to zvéčnéní
1 pro novelo ministra. Ale prot ž> to jo
malina pro slona, lok se celá maSinďe
na velkovýrobu p ř e k á ž k pro o b i i na
za kouskem textilu dala opčt do práce
a zplodili novou vymoženost: razítkoviaJ bodů na /Htenkách Protože si byla
oviein védoma toho, ž'> spousta občanů,
ktef( žij! od rodin oddělené a tatóu ťUtfeko
y/i prací, má odstřihtuié body- zaslané
Jim rodinku, aby si na wř. mohl délnik
z Moravy, praculící v Čechách, koupit
ponožky nebo kapesník, zrušili prestě
platnos' tfiehto bedů pod zám'nkou, že
sl nékdo body koupil. To je cvšem v ý .
mluva nedůst^iná. hodná téch. kd-ž si
nové »šťnnpllkování-i vymysleli. Duní
to dnes, duní, m zásobovacích úřadech,
kde tisíce úředn;ků buš; di 10 milionů
fiatenek jako o závod. Šlo-1! o to, zdržet
výprodej téeh pár h"dřikú. dobrá! To
sé mohlo udělat intelt<rentně.iším způsobem. nle nlkrllv fak slabomyslným jek
jo to razítkování, které připraví úředy
n. obéany o miliony pracovních l i ° ď n !
Zde je nejlépe vidět celou tu o r g ^ n ^ č .
mt neschopnost a vvlržené ztrrsko'ánI
plánovitého hosoodářstvi. prozatím v
textilu na celé ř.áře.

»Organisace« zásobováni
V době až trapného nedostatku čerstvé zeleniny pro zanedbání jejího pěstěni následkem »péče« ministerstva zemědělství, starajícího se za to víc o sportovní nářadí a agitaci, jsme nuceni ji
dovážet! za valuty z c"ziny. Takto dová.
toná zelenina není nijak levná, i když
Jo prvotřídní. Svědčí o tom kvétám a cibule z Holandska jako česnek z Itálie
atd ZvláStě je pociťován nedostatek
mrkve, která má velký význam pro lidové zdrávi JV zvláště pak pro výživu
dětí svým
obsahem provitaminu A .
Proto bude veřejnost zaťmat, jak se s
drahou dováženou zeleninou zachází v
našem úředně říceném zásobování. Jen
* posledních
dnů se dovídáme. ž> ve
Stupavč shnilo mnoho vagonů mrkve.
Přirozené, že to zavinilo teplé počasí,
Jako zase jindy zavinilo studené počasí,
te spousta dováženého ovoce zmrzla.
Protože hned pár dnu n i to shnilo pro
změnu v Ústí nui I^abem ooět pár vag^inťi mrkve, nedala se dobře opakovat
stará výmluva a dosnalo se, že zkáza
byla zav"něna tím. že ro'cn"na nrbyia
vřas uvolněna obchedu. Připočteme_li k
tomu před &'sem pět vrgonťi zničené
dovezené cibule a sta vagonů ovoce loni, pak se véru nelze divit, i « j? zeleniny a ovoce tak máte a tak drahé. Někdo
musí přece zaplstit přepychové řízené
hospodářství které si nemohou dovoMt
ani nojhehatói státy ni světě Kdvby
alespoň lidé v nřm P'"'S'B"ci byH odborníků". aby Škody « jejich vyrt-žován-- se
on»ezlly jen nv gáže a kanecíá^skou re.
tli a nerozšiřovaly se na spousty hniji-
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potravin, které, ač ziskány za takových obětí, jsou pak v\h:iz vány na
snu tištč a dávány do kompostů, neboť
js.u hloupostí a nesvéJoniií-osti odňaty
spotřrbě. Organisovat zásobování lidu
tak, že se přitom ničí za miliony Kčs
potravin, (které, jako jp tomu n.-vpf. u
mrkve, rramen:'jí nik-iliv jen kalorie,
al ' před vším životodárné vitaminy!),
když j'ž úřady s t"s:ci zaměstnanci, vydržovanými nákladjm mnoha set millo.
nů Kčs, nemohou dáti lidu to, co kdysi
niKkar a li kynář posky toval jako samozřejmou VĚC, je přece nehospodárností,
Ne, to by se an3 hokynáři nemohlo stát,
co naftemn vei benémn ř zenéma hospodářství, aby se mu zboží kazila ve velkém. Tak hloupý by nebyl žádný ob.
chodník, jak d-vede bý' úřad. Věru. úřední š"ml, pečující o výživu, by zasloužil denní dávku shnilé mrkve, aby toPk
nevyváděl.
"
fík

Anglie a problém politické
svobody
Zvýšená činnost organiaace Mosleyovýrh faSiatů byla anglickému tisku
podnětem k řadě úvah, v nichž se zabýval zásadními ctázkami politických svobod. Tyto úvahy p. koušely aa řešit dvě
otázky: jednak, zda má špolečnest rozšířit úplnou svebodu i na ty. kdo se o'evřeně nebo zastřeně snaží svrb;du zničit, jednak, zdá má národ trpět, nby požívnli plné svobody ti, kteří loyálnost k
organisacím mezinái-odním nebo k zemím oízím kladou nad loyáln st vůči
vlastní zemi. Prvn[ otázka vznikla mezi
oběma světovými válkami, kdvž se začaly rozmahat fašistieki orfjanisac". DemokraMcké vládv; jak v Britnnnli. tak
v Německu, r.ecb''v jim volnou cestu.
Ukázalo .se, že b ř i n k l dsm kracle byla
zdravěiží, protrže dovedla uchovat všechny své podstatné traďční svobody;
naproti tomu totéž stanovisko vedlo v
Německu k zničen^ demokracie. O l k e m
lze říci, že ve společnosti, která jo ovládána a proniknuti dechem svrb"dy,
nemůže se žádné foširtické hnutí stát
svob-dě nebezpečným. Tam. kde je opravdová demokracie, lidovv odpor pro.
ti fašistickým stradám činí všechna
zvláštní opatřen; proti fařismu zbytečnými. právé
jako opatření proti ko.
mun:smu. Chvíle pro ekci proti nim nastane teprve tehdy. kí'y ž t i t o hnutí
zářnou oorušovat platné zákony Pruhé
podezřenf nemůáe stačit, abj' by! ve svobodná zemi v míro někdo o-'£uz ván a
omezován. Nebezoečí. jež je -"Toojeno s
každým odtfcnem cd t r a ď č i l pr~xe
p-ntlos^ské demekrade. js vidět nyní v
USA. kde pojmu >komun:smusí je čas.
to používáno k d : skred ! továnI i jeo liberáhiích názorů. V i v konrmn;s"ů v b r t skv cdborovvch organis^cích J? nyní
větší, než býval Ale každý pokus v l l dy. zabránit iim v jejich čin-^s*!. pok' d
neporušuji zákon, bv ko*nunisty so'še
posílil, než aby jim ugkoffl.
A T. A

Odboráři i studenti proti
komunismu
Stanovisko, které zanjajy evrrpské ze.
mě k Marshallovn piánu, projevuje se
nejen v prostředí diplomatickém ale ví),
bec ve všcch mezinárodních sdruženích,
tedy i světové federaci odborových or.
gaiťsaei, jako činitel rczlučnjící. Proto,
že odborářští zástupci zemi, které Mař.
shallův p"áa odrnitiy, snaží se vykonávat
vliv na odboráře těch zemí, které ho
přijaly 3 posOit postavení tanxušcii ko.
munistů, kteří ovšem jsou proti p^Ann
obnovy všude, rozhodla Generáfaj rada
svazu britských odborových orgazňsací
5S- ledna, že, nehade-B schůze Světové

federace odhoru svolána nejpozději do
polov.ny února, svolá sama nezávislé me.
zinárodni schůze, na nichž, bude o Mar.
shaliově p'anu jednáno. Počítá se, že k
akci britských odborů přip. jj se odbo.
ráři Šestnácti zemi zapadni Evropy, zejména skandinávští, beigič í a ho!and.
ští. Jakož i nezávislí odbo ráři francouzšti. Schůzi všech těchto odborových or>ganisaci svolali by patrně odboráři belgičtí, kteří se již na posledním sjezdu
socialistů, spolu s odboráři holandskými
za Marslmliův p"á:i postavili. Pak by
byla uspořádána konference v S m FiancZscu, kde by došlo k utvořen: nové, ko.
munisty neovládané a nezneužívané Svčtové federace práce.
Podobné snahy projevuji s<> I v Mezi.
národnj studentské unii, kde jsou mnoliě
národní svazy nesp kojeny s dnešním
jejím pražským komunistickým vedením. Oposice z USA, Anglie, ItnKe, Ho.
landska, Be!gle, Norska. Švédska, Rakouska, Švýcarska a dokonce i z Cos.
koslovenska, vytýkala na římské studentské poradě, na níž bylo zastoupeno
asi 20 zemí, že se Unie dnes stará více
o zájmy komunistické poIKlky, než o
skutečné zájmy všeho studenti'va. IIo.
landská delegace doporučovala vyst- upit
z Unie a zřídit mezinárodní studentskou
orpanlsacl novou, která b.v pěstovala
sportovní a kulturn; styky, výměnu studentů a pod. Yěíš'na delegaci však při.
jala náz^r, že bude lépo intensivní činností zevnitř Unie komunistický vliv
vyřadit. Američtí studenti se, m svém
sjezdu ve Wisconslnn usnesli.
k Unii
přistoupí a zahájí v ní hoj proti komrnl.
stlckým trn^.encím. Zástupci (""'•skoslovenska v Kímé njistili. Iv. i většina čoslcoslovenskVeli studentů le pro I i dnešní
komunistické polltie," v Unii a že w to
zřetelné projeví v dn.!š'-ni vývoji, Zft-o.
veň vyzvali stndentv ze západu, cby
Unii neopouš*ě!i a nevydávali Jej! aparát a možnosti zcela do rukou komunistické menšiny.
Js

Následek znárodnění — Francie
bez letadel!
Minulého týdne předložila francouzská vláda finančnímu výboru sněmovny
zprávu o situací
francouzského leteckého průmyslu, který byl po osvobození
země na naléhání komunistů znárodněn.
Význačnou části této zprávy j"x>u csudy
francouzského osobního dopravního le.
tadla typu »Langusberc 1061^, k*eré se
při zkušebním letu zřítilo. Tento modíl
byl dán minulého reku do provozu a
francouzskými motory, ale protože se.
neosvědčily, byly nr hrazeny
motory
americkými. Přes to výkon letadla byi
tak špatný, že muselo být zase z provozu vzato. Vláiní zpráva typ »Langueberc*, který byl předmětem ostré
prestižní komunis ! ické propagandy, zoeia odsuzuje. A ž do prosince 1946 byl to_
tiž frar.couzaký letecký průmysl zcela
v rukcu komunistů, kteří od vytvořeni
první de Gauííovy vlády v AJž ru měii
v rukou ministerstvo 12'ecrívi. Když odborníci toto ietsdlo krítisovali. prohlašován to komunisté za protistátní sabotáž. namířen tu proti znárodněnému
pr&n-jysla a za urážku dělnictva. K o m a .
Eis'é byli proti tomu. aby francouzské
motory byly u le tadla typu
¿Lsn^jeberct nahrazeny americkými. Výroba
letadel etcvpls. za- konnzíštrckého
pan.
stři ve trsucaazskěm Tetsckém mUmyslu
sice z 95 v roce 1545 na. 1951 v toct
1948 a k>si byla Erížexia na 1447. ale
znalecká zdráva, která byla finančnímu
výboru —ěmevry předložana, shledává,
řě větiřea vyrcoarých Tetadel ja nsero.
í t o nímoč.srrd, že
letadel v.zny.o
stavSED *aX sby je bylo R&ož-3o akuteč.
*apo£ře&;t a ž^ práce na nith Je zcela

esoío
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podřadné Jakost! Žádné francouzské cl.
viini letadlo nemůže dnes p-už.t francouzských motorů, protože jakost je nit.
zc-rná, a i s americkými motory nadoeahují aal zdaleka kvality letadel amerických
Francouzské válečné letectvo
musí pro o po už. vat íetadal, koupených v
Anglii a v USA; téchto latadel však může být používáno jen ještě letos, nanejvýš však do roku 1952, takže po tomto
roce bude Francie bez letadeL Jan francouzské námořnictvo, které se soustředilo na tři typy letadel, vypracovaných
ve vlastních j ho výzkumných ústavech,
bude mit í^spoii část letadel, jaká potřebuje. Ústřední výzkumný ústav v
Eretlgny, kde se nové typy letadal zkouÉcií, stéžuje si na žpa'nou kvalitu jak
draků, tak motorů. Znáro němému průniy;lu, k ' c i ý letadla vyrábí, výzkumný
ústav vytýká, že nevěnuj? dosti pozornosti technické stránce výre by a že v
závodceh J? takový přebytek osazens va,
žo "o neni v žádném poměru k práci
skutečné vykonané. Výrobn" a technické
vedení v leteckých továrnách je méně
než proatfedtll. Vládni zpráva doporučují! sněmovně úplnou rcorgon!snci leteckého průmyslu «loučen; čtyř velkých
ppelečrosti ve ftorávě Interesov-iných ministerstev a vrácení rstatních závodů
soukromým podnikatelům. Konstrukční
práce má se na základě dlouhodobého
programu soustředit na nčk"lik typů,
jež bv bvly vyrábínv v oněch součenveh
závodech sériově, k'lcž f o s^ukrom. podmkatelům bvlo by přanecháno kors'ruovat a vyrábět ostatni typy letadel, a
nichž nejlepš! byly by pak státem vyráběny v licenci '
A. T . A.

Proti očerňování Vatikánu
Duchovenstvo, Svatá stolice byly posazeny na lavici obžalovaných, sp Ječně
s kapitalismem, válečným štváčstvím,
s n přáteli pracujících, s tmářstvm, utlskovateístvim a bezprávím, p znané,
nává Osservatore Romano. které ostrými výrazy v poznámce svého šéfredaktora odsuzuje očerňovaci kampaň, již
proti kato icismu rozpoutala demokratická fronta. Deník vypočítává dlouhou řadu obvinění, útoků a výpadů, jež byly
formulovány p otl duchovenstvu a kato.
lickým orga-iis icím. Tato bezoctná kampaň, prav; deník, naprosto vyvrací ujištěn', jož bylo kdysi dáno, ujTštěni, týkající so respektu lt náboženskému miru a
k • konci antiklerikiHsmu Tato leimpaň
míní zastrašit Církev a duchovenstvo,
aby nechali volebního zápasu a podnít li nenáv"st bo j v"'íků demoltratické
fronty. Ale tyto výpočty jsou mylné; n
bude upuštěno cd zápasu, jelicž každodenní úíočnost j~sně u'.oazn;e nutnost
trh^to zápasil, neboť m ří př mo na náboženství. S druhé s*ranv dopouští se
demokratická fronta hrubého
omylu
tím. že nepočítá s citpn pr> spravedlnost a se smyslem pro správnou míru n
lidu italského, které půs bi, že i tam,
kde se náboženství již nepraktiknje. cháp? s? ivestondná nespraveni "?ost tohoto
ŠTV.rcavébo hnut ; nrráv's'i k i "eá"ú-n a ST.
láni. jejichž V"a'?tenecká odřikavost TO
službách csvobozeni byla ještě včera
oslavována.

Církev a stát v Polsku
Ve Varšavě se konala schůzka 25 polských biskupů a apoštolských admistrá.
torů. na které kardinál primas Hlond,
který se nedávno -vrátil z Sima, oznámil obsah a výsledky svých rozhovorů
s papoiem. Ačkoliv směrnice, které byly
při této přilažiocsti po"skémn eposkopitu dany, nebyly uvcřej~ěny, scidf se ¿8
kardinál Hlonď ťumočil ¿a této schůzce biskupů souhlas sv, Otce s dosavadní
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Činnosti polského duchovenstva. Papež
prý také rovněž vyjádřil s.ulilas s názorem kardinála Hienda, že svoboda pro.
jevu a tisku neni dnes v Polsku úplná
Biskupská schůzka jednala i o Vládním
návrhu zákona, p^die kterého budí muset před sňatkem církevním být prováděn obligátem i sňatek občanský a jednala o krooch, které proti temu polské
duchovenstvo podnikne.
V této souvislosti je zajímavý projev,
který učinil o církevních otázkách v
Polsku generál Viktor Gross druhého
dne po zmíněné biskupské schůzce. Gen.
Grcsz řekl nejprve, žo »tříle ý hosp-dářA ý plán bude v Polsku uskutrčnřn nť
jsou poměry mezi státem a církví jaké.
koliv Stát je ochoten spolupracovat s
církví v duchu tolerance a neíntervence,
nepovažuje ji vftak za por neri politického. S ohledem na zásad J cďuky c rkve od státu nemůže poiská vláda zůstat za ostatními zeměmi a považuje
proto za mprosto oprávněné zákony,
týkajících se církevních sňatků a nepovinného náboženského vyučován1.€ —
Poměr mezi státem a cirkví zůstává
tody v Polsku stále napjatý.

Jrstě Gandlil

Teprve smrt velikého mahatmy ukecalo. ícoiiřc sympatie mčl tento indický
odř.kavec v čelem svetě, mezi t i e j r ú f
r.čjSimi vrstvám; a vyznáními náboženskými 2irot Ganrihiho j e živým vyvráceu.in názorů v šech moderních proroků,
ktch prohlašuji, žc existuji pouze šily
hmotné, že jen sily hmotné, jež tryskají
ve věčném koloběhu, jsou
tvofitelkami
vesm.ru a velikými dělnicemi
pokroku,
í e tyto sily hmotné mohou být zvládnuly
jen větš.mi
silami
hmotnými.
Candhi odpověděl na smělou výzvu podobných učitelů: Jestliže duch existuje,
at se dokáže viditelně nezvratnou účinnosti svých dél. Ano. byl živým dokladem, že nad viditelnými
a hmatatelnými skutečnostmi se vznáši svět ducha.
Jakirm paradoxem byl tento člověk, píše
abbé de Ponchcville.
Jaký
protiklad
mezi slabostí jeho těla a obrovskou prací, vykonanou silou duše. Stařec, kostlivec vyčerpaný
posty, jimž se oddárd,
aby dodal výrazu své činnosti. Jeho život byl pouhý dech. Ale když
mluvil,
tento dech hýbal světem JOG milionů
Indů. Jeho morální vliv se uplatňoval
ještě na další miliony, ai za hranice jeho
Rozsáhlé plné moci katolickým
země. Události ho poslouchaly. V době,
kdy ostatni národy zápasily zbraněmii
biskupům v Polsku, Maďarsku,
byl ozbrojen jen zbraní své modlitby a
Jugoslávii a Litvě (SSSR)
své lásky Ubohé silu i> očích
velikých
Vzhledem k poměrům, v nichž dnes
pánů světa, a přece jimi se stal vítězem.
katolická církev žije v některých kraNebylo možno zdolal vládu
Angličanů
jích jižní a východní Evropy, přenesl
odbojem Hitler st nevěděl rady s jejich
papež dočasně část sobě vyhrazené moci
houževnatostí. Gandhi nad ní zvítězil.
na biskupy v Polsku, Maďarsku, JugoJeho křehké ruce lámou jhn, jež leží na
slávii a v Litvě. Biskupové téchto zemi
šíjích jeho krajanů...
Odkud lato bezbudou nyní oprávněni učinit všechna
mezná síla jeho ducha? Francouzské náopatření, která budou považovali za
rodní shromáždění, kleré nikterak nenutná v zájmu viry a náboženství, aniž
přikládá velikou důležitost
mystickým
by museli žádat o předběžný souhlas
činitelům
v záležitostech
pozemských,
papežské stolice. Protože jdo většinou o
pozdravilo velikého mrtvého ve jménu
země, které nemají dnes přímého diplovšech lidí, kteří jsou oddáni duchovním
matického spojeni se Svatou stolicí, dohodnotám, kteří nechtějí zoufat nad dustane se v" nich některým biskupům
chovn!mi silami...
Krásné slovo, které
pravomoci, rovné
pravomoci apoštolvzbudilo jednohlasný bouřlivý
potlesk
ského nuncia, jako iomu již je v Polsku, r — vyjma lavic komunistických
kde zůkde polský primas arcibiskup kardinál
stalo namosté licho. Tato výhrada je
Hlcnd je takovou pravomocí vybaven a
pochopitelná
Prozrazuje krutý zmatek.
jak tomu bude nyní v Maďarsku, kde
Gnn/lhi přfH5 skvěle vyvrací
marxisticse téže pravomoci dostane primasu uherké thnse Tento skvělý osvoboditel
skému,
arcibiskupu kardinálu Mindho lidu. tento obdiviihodný heren. k'erý
ezentymu.
A . T. A .
tak hluborp óvlivnil hru lidského dramatu. nedisponoval
jinou silou, nežli
íilou durha. Kterého ducha? Toho. jenž
Rozkol v ruské pravoslavné církvi
žiie nahrát; neboř Gandhi věřil
vroucně v Boha. v jeho činnost ve sv*IS.
Podle zprávy sovětské tiskové kanA právé v té chtěli, když se ubíral
celáře Tass započal před pravoslavným
k modlitbě, jak m!vnl vo zvyku každébiskupským soudem v Moskvě církevní
ho
večera, bul zabít. Celá
francouzšti,
proces proti newyorskému metropolitotmfrnovnn siála při vzpomínce na 'tvi Theofilovi, proti chicagskému arcibiskupu Leonovi. aljašskému arcibisku- _ hoto velikého mrtvého, jehož dech iakoby odranul mraky a i">izval pohledi/t
pu Janovi, brookiynskému arcibiskupu
abn so Ttrrr.zno-bi k výšinám, kde Iz*
Janovi a proti biskupu Nikonovi, kteří
zahlédnout věčné království
Ducha
jsou obžalováni, že se neprávem odtrhli
od mateřské církve ruské a odmítli se
Rozšířeníamerickéinformační
podřídit
pravoslavnému
patriarchovi
Sovětského svazu. Tito arcibiskupové a
službv v Evropě
biskupové pravoslavné církve v SeverNejvýznamrějším následkem četných
ní Americe prohlásili tamní pravoslavcest,
které loňského íéta vykonali
nou církev za autokefální, podřízenou
nové americký'h sněmoven, zatím Je,
jedině pravoslavnému
ekumenickému
že kongres UŠA přijal návrh dvou repatriarchátu cařihradskému. Moskevský
publikánských členů, na rozšíření ame.
patriarcha A l e x e j vyzval pravoslavné
rická zpravodajské služby v Evropé.
věřící v Americe, aby se podřídili mosPodle tohoto prepa-gačniho zákona buda
kevským patriarchátem jmenovanému
do Evropy pesfáno velmi zvýStnž množ.
arcibiskupu newyorskému, Makarijovi,
stv; amerických magazínů a čoaopteá,
který má ve Spojených státech působ t
z nichž některé budou přímo v Evropě
jako exarcha patriarchátu moskevskéti Stěny, Fcéíté. se s ročním výdajem 35
ho. Metropolita Theofil vyslov 1 : nad Maaž 40 milionů dolarů na *yto účely. Jak
prohlásil státe: podtajemník Robert L o .
karoern církevní klatbu. Podobné poměry jscu ! v p n v o slavných eírkv'ch vett. buda rozšířen podstatné i program
amerického rozhlasového vysílán: pro
r.a evropském zápsuiš: některé z nich
Evropu »Hlas Ameriky« při čemž bude
se podriáüy patriarchátu moskevskévěno váno zvláštní pozornost vyvracení
mu, jiné se dále podřizují ekumenickému
lží a překračování o Americe, které a*
patriarchátu oíihračskénis.
A. T. A .
v Evropě, zvláště nyní, často vyskytují.
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Ústavu či paústavu ?
Ještě dnes jsou pravdivá siova, která vkládá Sallustius do úst Caesarovi: 3> Všechny špatné příklady
vznikly z dobrých začátku.« Také vznik ústavy byl
dobrým začátkem, neboť proti absolutistické libovůli
a proti kabinetní politice byla postavena zásada právní a zákonné závaznosti. Je sice pravda, že na evropském kontinentě konstitucionalismus se prosazoval
proti dynastickému absolutismu v revolučních bojích,
ale to již snad je osudem tohoto zemědílu, že kristalisují se v něm protipóly, které zraji a uzrávají časem
v bouřlivé výbuchy. Budeme mít možnost právě v tomto roce vzpomínat. Nebyli jsme to jenom my, jejichž
mysli byly revolučně rozjitřeny, šlo to tehdy celou Evropou. V lednu 1848 vypukla revoluce na Sicílii a svobodomyslné hnutí přeneslo se do většiny italských
států, únor přinesl pád království Ludvíka Filipa ve
Francii a v březiu hluboké otřesy ohrozily vládnoucí
moc v Německu a v Rakousku, o svatodušních svátcích se přihlásila Praha. Konstituce, svoboda, rov-.ié
právo, základní lidská a občanská práva, to vše se ozývalo Evropou. Rikalo se, že národové prožívají svoje jaro. Pojem konstituce se stal politickým heslem a
programem. Konstituce byla protikladem absolutistické libovůli.
Zatím co kontinent bouřil a opájel se okoušenou svobodou jako nezkušený člověk mladým vínem, dívala
se ostrovní Anglie s chladnou shovívavostí na toto víření prozatím aprílového jara ostatních evropských
národů. A iglie neměla těchto problémů, nestřetla se
zde v ostrém souboji myšlenka svobody a zákonnosti
s absolutistickým centralismem. Proto tam nebylo kri6Í ani v době velké francouzské revoluce, ani v r. 1848
a nebylo, není a nebude drastických ideologických krisí
ani dnes, kdy kontinent se zase zmítá v nebezpečné
horečce ostrých protikladů mezi komu íismem, nebo_
šíře řečeno, socialismem vůbec a svobodou, kde halu-*
einace a halucinovaní mají nejčastěji hlavní slovo. Anglie si dnes celou ideologickou patálii odbývá mírnou
chřipkou svého socialismu, představovaného labouristickou vládou, která se však ani zdaleka neodváží vůbec jen pomyslit, že by mohla pro krásné oči svého
socialistického programu se dotknout jen jediné staroa.íglické svobody.
Mnozí se mylně domnívají, že už sama ústava je
tvůrcem všech svobod a všeho, co pokládají za » v y moženosti« doby. Že tomu tak není, že ústava je jen
zárukou svobod a základních práv, přesvědčíme se
z toho, že v Anglii nemají psané ústavy, jako je zvykem na kontinentě, nýbrž uspořádání ústavních po-
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měrů spočívá na staletých zvycích, na něž se kladou
jednotlivé zákony pozdější, které odpovídají vždy potřebám přítomnosti. Mezi minulostí a současnosti je
plynulý vývoj. Angličané se dovedou se vším vyrovnat, pokud se to netýká jejich základních názorů a
způsobu života; kdyby ano, přichází ke slovu anglický
bulldog. Nade vším vždycky vítězí Anglie. V tom jsou
Angličané obdivovatelni, jejich způsob přiiáší od staletí podivuhodné výsledky. Angličané se nedovedou
rozpálit pro ideologii, dívají se na ni s nedůvěřivosti.
Ještě dlouho se budou ostatni učit od Angličanů, jak
se dělá politika. Nejde jen o technickou virtuositu, jde
o několik velmi důležitých vlastností mravní povahy,
které jsou majetkem ovládaných i těch, kteří dočasně
vládnou. Kdyby tyto hodnoty byly narušeny, Britské
impérium s Anglií by se propadlo. Proto Angličané i
bez psané ústavy mohou žít v Evropě dnes nejsvobodněji. A jinde, nebude-li na prvém místě mravní síla
majetkem nejen politiků, ale i všeho obyvatelstva, nepomůže žádná ústava, byť by vypočítala všechna práva a všechny svobody a všechny »vymoženosti«, co
jich je ve světě, aby jednoho rá 'a se neusadila v čele
takového státu špatná vláda s oligarchickými nebo
tyranskými choutkami. A zase takové vládě nepomůže, bude-li si chtít zajistit moc, aby si podle svého vkusu ústavu sestřihla, jestliže občané budou svobodymilovní! Ústava je jen positivním zákonem a jestliže
tento positivní zákon by potlačil právo samo, to je to,
čemu říkali v republikánském Římě »aequm et bonům«,
t. j. spravedlnost, brzy by se seschla její ustanovení
v mrtvý obsah. A ť si každý uvědomí, že život a jeho
zákony jsou silnější, než fantomy, i kdyby snad v okamžiku štěstěna moci sebe více nahrávala. Takovou ústavu, která by byla v rozporu se spravedlností a nesla na svém čele znamení zajištění moci dočasně vládnoucích, byla by jen nádobou, které panstvíchtivcst a
nespravedlnost zneužila pro sebe. Zdálí práva a zákona by bylo zneužito pro bezpráví. Takovou by bylo
možno pokládat za »paústavu«.
Při tvoření naší ústavy nelze přešívat cizí vzory na
domácí půdu, to je také všeobecně uznáváno. Pokud
jsme uvedli Angličany, chtěli jsme jen zdůraznit skutečnost, že i bez psané ústavy může žít země ve svobodě a v obdivuhodném právům pořádku. Nechceme,
aby ústava byla zárukou ideologie, která, kdyby se v
ústavě usadila na místo práva, potlačila by samotný
základ ústavnosti a principů, z kterých psané ústavy
vyrůstaly. Jestliže se přéd sto lety ústavní principy
prosazovaly proti panovnickému absolutismu a tajné
kabinetní politice, máme dobré důvody tvrdit, že dnes
se ústavnost a zákonnost musí držet proti stranickému absolutismu, proti kabinetní politice stejoě tak jako dříve a proti libovůli stejně tak jako před sto lety.
Tam, kde se ignorují rozhodnutí nejvyšších právních
stolic, začíná nebezpečné překročení z půdy ústavnosti
na půdu libovůle, ať již tak činí absolutistický panovník. nebo vládce, resp. vládci, jako představitelé té ci
oné ideologie, nebo bez ideologie, jen s touhou po oeobní moci
Pro naše přítomné poměry je velmi nebezpečné a
také typické pro to, co tvrdíme, že je soustavně ignorován nejvyšší správní sond, přes jeho rozhodnutí se
přechází k dennímu pořádku, výkonná mcc neprovádí
jeho rozhodnutá, jak je k tomu právě podle ústavy v
každém právním státě poví '.na, ba výkonná moc s klidem přihlížela v četných případech k demonstracím,
stávkám a, pohrůžkám pro případ, že by rozhodnutí
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této bašty práva vesla v platnost. Nejdůležitější části
úsiavy, které jí přímo vdechují život, by byiy umrtveny a naše obavy před policejní a stranickou libovůlí
by byly v nejvyšší míře oprávněny proto, poněvadž
nejvyšší správní soud chrání veřejná subjektivní práva, rozhoduje o politických právech ústavou zaručených a o nárocích proti státu a zemi. Co by byla ústava, i když by .lejbohatěji vypočítala všechny svobody
a všechna práva, všechny »vymoženosti«, když by jejich ochrana byla.igncrována, ba potírána, zdaž by nebyla taková ústava než lesklou a nevkusnou cetkou na
klopě lidovlády? Výstražná jsou slova našeho předního právníka a spolu tvůrce ústavy prof. dr. Jiřího
Hoetzela: »Hitlerův právní řád zostudili v očích vzdělaných právníků všech kulturních států nacističtí státovědci m. j. tvrzením, že při výkladu zákonu rozhoduje v první řadé vůdcův »Mein K a m p f « a program
nacistické strany, který byl programem celého státu.
Naši oficiální mluvčí měli by se pečlivě vystříhati všeho, co by vzbuzovalo podezření, že ona obludná nacistická koncepce se z poraženého Německa nastěhovala
do naší republiky, která se denně dušuje, že se máme
oprostit od všeho nacistického . . . Nejvyšší správní
soud je jako každý soud podle § 89 úst. list. vázán jen
zákonem a ničím jiným. Košický vládni program není
žádným zákonem, takže nejvyšší správní soud neváže,
ledaže by byl vtělen do určitého zákona, a to jen v míře, jak by byl do toho zákcna vtělen . . . « V zákonnosti
je tedy těžiště ústav.iosti. Míra politických práv občanů, jejich veřejná subjektivní práva, která stanoví
volnou sféru, chráněnou zákonem ^roti komukoliv,
byť by to byla sama vláda, která není nic jiného, než
dočasnou spravovatelkou státních věcí v mezích zákonů a politicky odpovědnou zákonodárnému sboru, určuje také míru právního a tedy ústav.íího státu. Jestliže by se vláda, ať toho či onoho zaměření, stavěla
nad zákony, není ústavní vládou, je tctožna s každým

Mezi dvěma frontami
V celém světě, i v našem státě, stále jasněji a vyhraněněji se rozdělují lidské mysli na základě svého
kladného nebo odmítavého postoje k soustavě komunistické, a tak se stále konkrétněji vytvářejí dvě veliké fronty — fronta komunistická a fronta protikomunistická. Podle všech náznaků dějiny dnešní a děj i n y zítřejší začínají být stále více konfliktem mezi
těmito dvěma frontami, ohromným konfliktem, který
téměř den ode dne nabývá rázu všesvětové apolykaptické křižácké výpravy, konfliktem pcdle všeho zdání
rozhodujícím, v němž totiž každý obyvatel této země
bude nucen říci svoje ano nebo ne, svoje rozhodující
slovo pro nebo proti. Poněvadž odpověď na toto zdánlivě dvoučlenné dilemma jde usque ad divisicnem animae — až k rczpq^ceni vlastní duše — vnucuje se každému křesťanu otázka, k jakému postoji mezi těmito
dvěma frontami světa je ve svém svědomí zavázán.
A prněvadž te.ito problém dvou front sahá až ke kořeni samého národa, vnucuje příslušníkovi našeho národa otázku, jaký postoj musí zaujmout! on, jaký postoj musí zaujmouti ten. pro nějž hodnota nárrd opravdu něco znamená.
Na jedné straně vytváří se tedy fronta komunistická. jejíž příslušníky vnitřně stmeluje vlastní filosofe,
nebo dialektický materialismus. "Je to ve skutečnosti
určitý myšlenkový směr a z toho plynoucí celkový životní postoj. Nbetickým předpokladem tohoto myšlenkového směru je-micky a-nezdůvodněné přijatá zásada; že ža "opravdovou skutečnost a skutečnmn lze
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absolutismem, který byl právě před sto lety ve Jménu
konstituce odmítán a porážen.
Veřejnost jednání je dalším protikladem ústavnosti
proti kabinetní poliiice policejních režimů. žádná poctivá a spravedlivá věc se nemusí štititi světla. Jestliže demokratická a ústavní vláda vládne v zájmu všech
občanů, tím spiše se žádá od ni, aby nic neskrývala.
Proto svoboda tisku je stejným charakteristickým základem ústavní země, jako existence ostatních politických práv a jejich účinná ochrana. Právě nyní je zaso
velmi nebezpečně tato stěžejní otázka ústavního státu
u nás nadhozena. Ptáme se, je u nás svoboda tisková
tak, aby vláda neměla moci někomu v projevu smýšleni zabraňovati, nebo se někomu mstíti za to, kdo vady a vládní chyby tiskem vytýká? A nejsou to právo
zase některé politické strany, které se staví nad vládu, nad parlament, nad zákon a dokonce nad ústavu
a nad všechno to, čím ústava žije a padá, tedy i nad
tiskovou svobodu?
Potvrzuje se právě v této době názor, že vývoj, na
místo kupředu, kráčí velmi často zpět. Velmi litujeme že musíme, jako naši předkové před sto lety, právě v jubilejním roce, na místo abychom oslavovali
první krůčky ústavnosti, hájit s toutéž energií a důsledností život Ústavy. Skutečné ústavě nedávají život
hesla o různých »vymoženostech«, nýbrž jen skutečná, živá a také v každé chvíli střežená práva a svobody jednotlivců. »Lidé,« jak říkával Ferdinand Arago-ský, »se podobají často malým dravým ptákům,
kteří pronásledují, puzeni přírodou, svou kořist tak
chtivě, že nepozorují, jak se nad nimi vznáší větší dravec a chystá se je zardousit...« Proto pozor i dnes,
aby dravci stranické i osobní zájmy nehnaly se za kořistí tak divoce, že by nepozorovaly nad sebou dravce,
který by se chtěl zmocnit samovlády a pohltit i život
ústavy, do jejíž slupky by se s klidem navlékl!

F. J i ř í k
pokládat jen to, co je postižitelné smysly. V důsledku
toho je prvním článkem této materialistické filosofie
these, která se opět zcela bez důkazů předkládá jako
experimentální a vědecký objev, jako jediné a poslední slevo opravdu pokrokové vědy, že totiž existuje jen
hmota. Hmota je povýšena na první a nejvyšší, absolutní princip bytí, stává se zdrojem všeho, co existuje, takže i sám duch je jen zplodinou hmoty. Evangelium sv. Jana je v této soustavě pozměněno asi v
tomto smyslu: Na pečátku byla hmota, hmota byl
bůh a bůh byl hmota. To bylo na začátku. Všechno,
co bylo učiněno, bylo učiněno z hmoty, hmotou, a bez
hmoty nebylo učině io nic z toho, co bylo učiněno.
Je zcela samozřejmé, že v materialistické filosofii
není místo pro Boha. Popření nebo vlastně nahrazení
Boha hmotou má pochopitelně svůj pronikavý odraz
v řádu filosofícko-mravním, tedy také řádu sociálním.
Bez existence a pojmu Absolutna rozkládají a rozpadají sé všechny pojmy právní, všechny normy mravní, labývajíce pouze relativní h : dne ty, hodnoty nahodilé. Právo a spravedlnost jsou nutně jednou to, co
dělá silnější, po druhé to, co žádá neomezený stát nebo
strana, po třetí to, čeho se domáhá zájem krve a rasy,
atd. Dobře* bude jen to, co přináší okamžitý hmotný
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Úspěch a prospěch; pravda, to co slouží sobecké zištnosti. Neni žádného absolutně platného zákiadu a měřítka skutečnin a hodnot, není žádného absolutruho
řádu hodnot a skutečností — a jestliže je tento řád
přece jen sestavován některými rteoretiky, je to jen
zbytek křesťanství, k i t r ý na nich ještě ulpěl...
Slovo: Není Boha, přeneseno do života, znamená:
Není mezinárodního práva, není spravedlnosti pro poddané, neni poslušnosti pcddaných k vládám, není
mravnosti a ani zločinnosti v scukromém nebo veřejném životě... Člověk, podle křesťanského. názoru stvořený k obrazu samého Boha, má cenu jen svých hmotných složek, cenu výrobní a výrobečnou: 70 prccent
látek kapalných, 30 procent látek tuhých — celková
cena: 30 Kčs. Proto v materialistické filosofii nemůže
Eáležet na tom, zda existuje dnes jako bytost živá,
zítra jako mrtvola. Je to jen hmota, jež prrchází různými tvary a podobami. Tento jedinec neznameaá nic,
všechno je kolektiv, režim, stát, jemuž je třeba obětovat všechno. Tím je ovšem dovršen úplný rozpad
Člověka, jeho vnější osoby i vnitřní osobnosti. Vezměte člověku soukromé vlastnictví, vezměte mu ve jménu
státu právo na život, jeho práva lidská a občanská,
právo na svobodu projevu — a čím zůstane ještě člověk člověkem ? — T o jsou důsledky skutečné i důsledky domyšlené, k nimž by s naprostou nutnestí musil
dojiti každý systém, založený na materialistické filosofii, byl-li by důsledný, kdyby se před některými důsledky nezaraxil.
Jaký rozdíl od názoru na člověka a na společnost,
'jak si j e j podle úžasného učení Kristova formuloval i
sám Masaryk: » Z lásky k bližnímu, ze synovství Božího mně plyne demokratismus, řekl bych, pravý...«
'Je pochopitelné, že každý křesťan, který pochopil křesťanství, v němž prvenství je dáno duchu, v němž člověk je opravdu člověkem, kde všechny věci jsou na
svém místě, křesťanství, které v důsledku svých člán(ků o Božím otcovství s ohledem ke všem lidem, o BoSžím synovství všech lidí s ohledem k jednomu společnému Otci a o společném bratrství všech v Bohu, se
svým požadavkem opravdové a účinné lásky k bližnímu — a není vinou křesťanství, jestliže se tento ideál
neuskutečňuje, nebo ne tak, jak by si zasloužil - křesťan, jenž si je toho všeho vědom, může ke komunismu
říci jen jediné slovo: N e ! A český člověk, který aspoň
poněkud pochopil tradici svého národa, v němž je aspoň jiskřička lásky k této zemi sv. Václava, jíž vévodí velechrám sv. Víta, Čech, který ví, že tradice jeho
národa a jeho velkých duchů je v naprostém rozporu
s jakýmkoliv materialismem, bude ještě s větším důrazem opakovat odmítavé slovo křesťanovo. A nelze
jinak.

Filosofie jako zbraň
»Kdo se chce poučiti o pravděs — píše dr. Konstantin
M1 k l i k v dodatcích k znamenitému B a l m e s o v u K a t e c h i s m u z á k l a d n í c h p r a v d — sten, trvám, najde
cestu k tomu, aby se poučil o ni skutečně, čili, aby jí našel.
Především musí přestat věřit, že mají nutně pravdu denní
noviny, které čte. Většina omezenců povaluje za své to mínění. které bylo do nich vtlučeno ;>jejieha tiskem. Přirozená
Inteligence začíná tam. kde čtenář novin je plně odolný k míněni novin a dovede z nich vyčisti hlavně to, co tam není.x
Přirozená náklonnost přijimati poučení leckdy i výhradně
jen s tě strany, která je mi již napřed a spíše citově symnatieká. natropilo mezi lidmi a jejich vztahy mnobo škod. Oč
lépe by se nám žilo. kolik problémů by se v klidn a k uspokojeni vyřešilo a kolik problémů by vůbec nevzniklo, kdybychom hledali -poučení vždy n pramenů, kdybychom, zkoumajíce nějaké mínění, ptali se na ně vždycky především
toho, kdo je zastává. Velká část sporů mezi demokraty a
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N a druhé straně vytváří se fronta druhá, fronta protikomunistická, která organisuje do svých řad všechny, kteří nejsou spokojeni s komunistickou koncepcí lidské osoby, individuálních svobod, soukromého
vlastnictví, rodiny, výchovy, způsobu života. A l e práv ě tato fronta je namnoze vytvářena z dřívějších pluků liberalistického a materialistického kapitalismu,
jenž se dnes cítí smrtelně ohrožen ve svých zájmech a
právě proto se snaží před očima davů ztotožnit řád
kapitalistický a řád křesťanský. Je to velmi taktické,
ale není to správné. Někteří křesťané, kteří sice právem
nepromíjejí komunismu jeho materialismus a jeho
atheismus a ostatní these, které jsou v rozporu s jejich křesťanským názorem světovým, přidružují se —
ovšem v důsledku mylného dojmu — k této frontě protikomunistické. Záporní :ají na to, že také kapitalismus vychází z naprostého materialismu, že bychom o
něm doslovně mohli opakovat to, co jsme napsali na
předcházejících řádcích.
Ze stejného filosofického základu nutně vyplývají
stejné důsledky, i když jsou odstíněné, takže by se
zdálo, že jde o podstatné rozdíly. V e skutečnosti nezáleží na tom, vládne-li diktatura státu nebo jednoho či
více silných jedinců, je-li jedinec vyssáván státem nebo jedincem. Křesťané, kteří se hlásí k této protikomunistické liberalistické frontě, zapomínají, že kapitalismus v důsledku svých základních thesí nemůže
být odpůrcem komunismu, že může být jen odpůrcem
zevním a že nakonec bude nucen odmítnout these materialistické a pak ovšem dát se jinou cestou, cestou
křesťanského solidarismu, nebo, podrží-li své materialistické these, splyne na konec s komunismem, nebo
lépe řečeno, bude jím naprosto pohlcen, protože komunismus je ve své soustavě poměrně důslednější,
rozhodnější a účinnější. Není jiného zbytí. Dilemma
dvojí fronty, které bylo položeno na začátku této úvahy, je tedy opravdu ďilemmatem jen zdánlivým. Pravé
dilemma zní: Komunismus či křesťanský socialismus?
Právě proto křesťan, hrdý na učení Zakladatele
křesťanství a na duchovní tradici svého národa, vyjádří svůj záporný postoj i k této bezmocné protikomunistické frontě svým důrazným křesťanským a česk ý m : N e ! Nedá se zlákat, aby se přičlenil k těm, kteří podle slov Ozanamových »sní o zavedeni náboženství cestami politickými, nějakým Konstantinem, kter ý by jedním rázem všechny lidi přivedl do jediného
ovčince,« ovčince náboženské lhostejnosti a povrchnosti, sociální nespravedlnosti.
Ze dvou_ front, jež začínají nastupovat, nemůže
křesťan a Čech přistoupiti ani k jedné, ani druhé, neboť se musí vždy a za každých okolností rozhodnout
česky a křesťansky!

K a m i l

F á r a

komunisty, na př. také těch sporů, které vede s komunisty
Ferdinand Peroutka, vznikla bezpochyby z nedorozumění.
Hovoří-li na pr. Ferdinand Peroutka o socialismu, víme bezpečni po několika větách, že pokládá za socialismus něco,
co socialismem neni A diskutují-li někteří naši demokraté,
mezi nimi opět Ferdinand Peroutka, s našimi komunisty, je
to opět patrně jen proto, že připisují naším komunistům
a komunistům vůbec představy, názory a úmysly, kterých
naši komunisté zřejmě nemají. Důkladné poznání diskutovaných Idejí vyjasnily bytu mnoho nedorozumění.Proto jsme
přijali s povděkem obsáhlou diskusi, literou vedl generální
sekretář Yšfsvazové komunistické strany (bolševiků) A . A.
Ž-danov proti knize sovětského filosofa G. F. Alexandrova
o dějinách západoevropské filosofie, diskusi, která se poznenáhla rozšiřuje i k nám a která se jisté jako vždy —
a jak se to stalo v případě kritiky sovětské poesie (Achmatová — Zošěenko, Simonov, Fadéjev), jako se to jisté stane
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také v případě kritiky sovětské hudby (Šostakovič, Prokofěv)
— utopí v záplavě mluvení okolo, aniž se náležitě přihlédne
k podstatě diskutované věch Kontroversi Zdanov—Alexandrův lze uvítati zejména i z toho důvodu, že v těmto případě
nejde o nějakou okrajovou oblast jako je poesie nebo huuba,
která nemá pro světový názor komunistického člověka valného smyslu, ale že jde právě o oblast filosofie, t. j. v komunistickém pojetí o oblast vědy, na níž je doslova vybudován
celý komunistický světový názor.
Abychom porozuměli podstatě diskuse, musíme se tedy pře.
devílm seznámili s názorem komunismu na úkoly filosofie.
Vyjadřuje j e j neobyčejně výrazně a výstižně sám A. A .
Zdanov, když mluví o »filosofické frontě«. Co to je tato
»filosofická fronta?« »Když se mluví o filosofické frontě«
— pífto A. A Ždanov — »pak se ihned vtírá p ř e d s t a v a
organizovaného oddílu bojovných
filosofů,
d o k o n a l e vy z b r o j e n ý c h m a r x i s t í c k o u t h e o r l í ,
k t e ř í z a h á j i l i r o z s á h l o u o í e n s l v u p r o t i nep ř á t e l s k é i d e o l o g i i z a h r a n i č e n i i, proti přežitkům méšťácké ideologie vo vědomí sovětských lidi v naší
zemi, kteří neúnavně vedou naši vědu kupředu, kteři vyzbrojnjí oddané pracovníky socialistické společnosti vědomím zákonitosti naší cesty a vědecky podloženým přesvědčením o konečném vítězství naší věci.«
¡Marxistické filosofii, jinými slovy, nejde o to — jak si
mima stanovila — poznávat a vykládat svět, jde ji o to, tento
svět měnit, t. j. utvářet a vytvářet podle idejí komunistické
strany, které ovšem zase byly nebo měly býtl vytvořeny
marxistickou flhsoflí. Není tady tedy místa pro objekt i vismus
jakéhokoliv druhu. »Kritický rozbor filosofických škol« —
vykladli. V. A. Zdíuiov — »musí inít před sebou jasný cíl.
Filosofickým názorům a idejím, dávno poraženým a pochovaným, nemá být věnována velká pozornost. Naopak, zvláště
ostřo mají býti krítisovány filosofické soustavy a ideje, které
jsou přes svou reakčnost běžné a jichž nepřátelé marxismu
nyní používají. Sem patří zejména novokantovství, theologie,
stará o nová vydány a gnosticismu, pokusy podvodně vpašovat
boha do moderní přírodovědy a všechny ostatní čachry, jejichž cílem jo vyspravit a přibarvit pro potřebu trhu zpucliřelé Idealistické zboží. To je arsenál, kterého nyní používají
filosofičtí lokajové imperialismu, aby pomohli vystrašenému
pánovi.«
Když jsme se takto seznámili se základním hlediskem, pochopíme lehce, co v podstatě vytýká A. A. Zdanov G. F . Alcxandrovovi. Jo to totéž, co bylo vytýkáno už sovětským básníkům a proč jsou nyní káráni sovětští hudebníci. Je to přílišná snaha a touha po objektivitě, která v očích marxismu
nutně musí býti poldádána za něco falešného. Soudruh Alexandrov — vytýká Ždanov autoru Dějin západoevropské filosoflo — nachází příležitost říci skoro o všech starých filosofech něco dobrého. Čím významnější buržonsní filosof, tím
více mu pochlebuje. To vše vede k tomu, že Alexandrov, aniž
prý to snad tuší, je v zajetí buržoasníeh historiků filosofie,
kteří podle Ždanova vycházejí z toho, že v každém filosofovi
vidí především svého kolegu a teprve pak protivníka »Kdyby
se u nás rozšířila takováto koncepce« — varuje A . A . Zdanov
— »vedlo by to nevyhnutelně k objektivismu, k otrocké poníženosti před buržoasnřmi filosofy a k zveličování jejich
zásluh; zbavilo by to naši filosofii jejího bojovného, útočného
ducha, A to by znamenalo ústup od základní zásady niaterlallsmu — oď jeho zaměřenosti, od stranickosti.cc Výklad
filosofických názorů v Alexandrovových Dějinách západoevorpské filosofie je podle Ždanova podán abstraktně, objektivistieky, neutrálně. Filosofické školy vystupuji v knize
jedna za druhou nebo jedna vedle druhé, ne však ve vzájemném boji. To je též »daň« akademickému, profesorskému
směru. V této souvislostí není tudíž náhodou, že výklad zásady stranlekosti ve filosofii se Alexandrovovi podle Ždanova
soudu vůbec nezdařil. »Methoda hodnocení různých filosofických soustav, kterou Alexandrov doporučuje — „vedle
zásluh jsou i nedostatky" nebo „velký význam má l ta a ta
theorie"
jo (vytýká Zdanov), krajně mlhavá, meta fysická
a může celou věc jen zmást. Je nepochopitelné (diví se Zdanov), proč so soudruhu Alexandrovovi zachtělo vzdát „daň"
akademickým vědeckým tradicím starých buržoasníeh škol
a zapomenout na základní poučku marxismu, která žádá nesmiřitelnost v boji s odpůrci... Třebaže autor čini výhrady
v tom smyslu, že otázka reakčnosti nebo pokrokovosti té čí
oné ideje nebo filosofické soustavy mnsi býti řeš-na konkrétně historicky, přesto napořád ignoruje známou marxistickou thesi, že jedna a táž idea může být v různých historických podmínkách jak reakční, tak pokroková.:: Tento zajímavý poznatek o tom, že jedna a táž idea múze být jak
reak&ai, tak pokroková po<He historických podmínek a bezpochyby tedy také podle toho. kdo jí vyznává, muže nám
ostatně i bezpečně osvětlit důvody marxistické revoluční
praxe, jak jsme jí na př. i n nás byli svědky v roce 1945.

l co do sty lu. Zdanov se na př. právem pohoršuje nad následujícím textem Alexandrovovy učebnice:
»Nejvýznačnějši ideologové německé buržoasie té doby «—
Kant a po něm Fíchte a Hegel — vyjadřovali v idealistických
filosofických soustavách, které vytvořili, abstraktní formou,
podmíněnou omezenosti německé skutečnosti, ideologii německé buržoasie té doby.« Právem pokládá Zdanov tento text
za chladný, lhostejný, objektivisťieký výklad faktů, z nichž
stejně nelze pochopit příčiny vzniku německého idealismu.
Jak úderně zni naproti tomu pravý marxistický rozbor tehdejší situace v Německu, podaný živým, bojovným slohem, který
čtenáře vzrušuje a přesvědčuje: Hle — nabízí tu srovnání
Zdanov — jak situaci v Německu cliarakterisuje Engels:
»Byla to jediná hnijící a rozkládající se masa. Nikomu nebylo dobře. Řemeslo, obchod, průmysl n zemědělství byly
přivedeny skoro na mizinu. Kolnici, obchodnici a řemeslníci
byli pod dvojím tlakem: krvelačné v auly a špatného stavu
obchodu. Šlechta a duchovenstvo shledali, že jejich důchody,
přes to, že vydíraly své poddané, nemohou udržet krok s jejich rostoucími výdaji. Všechno bylo špatné a v zemi panovala
všeobecná nespokojenost. Nebylo vzdělání, prostředků působení na smysl mas, svobody tisku, veřejného mínění, nebylo
nějakého významného obchodu s druhými zeměmi, všude byla
jen sprostota a sobectví, celý národ byl proniknut nízkým,
jKidlizavým, kramáíským duchem. Vše bylo shnilé, ztrouchnivělé, před zhroucením a nebylo nni naděje na blahodárnou
změnu, protože v národě nebylo síly, která by mohla smést
rozkládající se mrtvoly přežilých institucí.«' (Engels, The
State of Germany (Situace Německa) I., MEGA, HV. IV.,
str. 482).
Budeme zajisté souhlasit i » A. A . Zdáno vem, který pokládá
tuto Engelsovu charakteristiku za jasnou, zřetelnou, přesnou,
hluboce vědeckou. A nelze nechápat jeho oprávněnou výtku,
žo soudr. Alexandrov patrně »špatně používá toho, co už je
hotovo v nepřeberném bohatství, které nám zanechali zakladatelé marxismu.« Právem také patrně rozšiřuje Zdanov tuto
výtku n:i celkovou situaci 11a »filosofické frontě«, vytýkaje
zejména, že se proti Alcxnndrovovň knize neozvaly nějaké
významnější protesty, že bylo zapotřebí zú-sahu Ústředního výboru »a soudruha Stalina osobně«, aby byly odhaleny nedostatky knihy. :>Jo známo,« — koriguje Zdanov — »že filosofická produkce je úplně nedostatečná kvantitou a slabá kvalitou. Monografie a články z oboru filosofie jsou řídkým zjevem . . . Ve filosofické práci so neprojevuje ani bojový duch,
ani bolševické tempo. Z toho jo vidět, že některé mylné theso
v učebnici souvisí s tím, že celá ostatní filosofická fronta
zůstává pozadu.« Příčiny, proč zůstává pozadu, jsou v Jádře
tytéž příčiny, které odhalil Ústřední výbor, když analyso val
opožďování na jiných úsecích ideologické fronty (literatura,
hudba). »Proč zde, při diskusi« — táže se Zdanov — »zástupci starší generace filosofů právem vytýkali některým
mladým, že předčasně ochabil, že mají nedostate'' bojovného
tónu, bojovnosti ? «
Jo to zajisté poněkud zvláštní, jaksi paradoxní situace,
jestliže zástupci s t a r š í generace musí vytýkatl m l a d ý m
nedostatek bojovnosti. V buržoasní společnosti bývávalo tomu
zpravidla naopak. Přes to nedoporučuje Ždanov vytvoření filosofického časopisu, jímž by se situace na filosofické frontě
patrně jen zdánlivě pozvedla, zejména vzhledem k tomu, žo
»ještě nevymizely z paměti smutné zkušenosti s časopisem
„Pod znamenán marxisma" (Pod praporem marxismu)«. Konkrétněji a praktičtěji doporučuje filosofické frontě totéž, co
doporučoval Ústřední výbor druhým úsekům Ideologické fronty, totiž boj s>proti neideovosti a apolitičnostl v literatuře a
umění, proti odtržení od současné thematiky a vzdálení se do
minulostí, proti sklánění se před cizinou, za bojovnou bolševickou stranickost v literatuře a umění.'?
Že ostatně i v soudobé sovětské filosofii jsou autoři, kteří
dovedou používat toho, r,co už je hotovo v nepřeberném bohatství, které zanechali zakladatelé marxismu,« kteří dovedou pod3t jasnou, zřetelnou, přesnou, hluboce vědeckou
charakteristiku úderným, živým, bojovným slohem, který čtenáře vzrušuje a přesvědčuje snad ještě mocněji nežli citovaná
pasáž Engelse, můžeme konstatovat na řeči samého Ždanova,
na př. z tohoto odstavce:
»Musíme si pospíšit, abychom dohonili, co bylo zmeškáno.
Úkoly nečekají. Skvělé vítězství socialismu ve Velké vlastenecké válce, které se projevilo také skvělým vítězstvím marxismu, je imperialistúra trnem v oku. Středisko boje proti
marxismu se nyní přeneslo do Ameriky a do Anglie. Do boje
proti marxismu jsou nyní zapojeny všechny tmářské a reakční síly. Znovu jsou vytaženy na světlo a zařazeny do arsenálu
bnržoasní filosofie složky atomovrrdolarové demokracie ob-

Zásadu stranickosti v e filosofii je ovšem nutno uplatňovat
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noSemé zbrané tmářstvt a knčžourstvf: Vatikán & rasistická
theorie, nespoutaný nacionalismus a zchátralá idealistická
filosofie, prodejný žluťáoký tisk a zvrhlé buržoasní umění.
Avšak jak vidět, je to všechno málo. Pod praporem »ideologického« bojo proti marxismu se nyní šikují i hlubší reservy.
J B O U přibráni gangsteři, pasáci, špioni, zločinci. Dám vám
příklad z nedávné doby. V těchto dnech přinesly IzvCslijo
zprávu, že v časopise Tempa modeme, redigovaném existencl&llBtou Sartrcm, se vychvaluje jako nový objev kniha srlsovatele-zločinco .Terma Geneu BDeník zlodějův«, která začíná
slovy: »Zrada, krádež, homosexualita — to budou má hlavní
themata, Mezi mou touhou po zradě, zlodějským zaměstnáním
a mými erotickými sklony je organická souvislost.« Je vidět,
to autor své včel rozumí. Divadelní hry tohoto Jeana Geneu
so » ohromnou reklamou uvádějí na pařížských scénách o samotného Jeana Geneu horlivě zvou do Ameriky. To je »poslední vymoženost« l>uržoa.sní filosofie.
Tiž ze zkušenosti našeho vítězství nad fašismem Je známo,
do Jaké slepé uličky zavedla celé národy Idealistická filosofie.
Nyní mi ukazuje ve své nové, odporně špinavé přirozenosti,
v niž so odráí.i celá hloubka, nízkost a sprostota úpadku buržoazie. Pasáci a zločinci ve filosofii, to Jo vskutku pokraj

záhuby a rozkladu. Avšak tyto sfly Ještě žijí, JeStř Jsou s to
otravovat vědomí mas.«
»Kdo Jiný než my, země vítězného marxismu « její filosof o v ě « — volá ŽdanoV, pln netíěeného rozhořčení nad touto
buržoasní licoměmosti — »má se postavit v čelo hoje proti
zvrhlé a hnusné buržoasní ideologii, kdo jiný než my má ji
zasazovat zdrcující r á n y ? « A přesto, či snad právě proto, že
situace na filosofické frontě podrobil právě konstruktivní
kritice, volá, unesen svatým nadšením a provázen bouřlivým,
dlouhotrvajícím potleskem, který ostatně čast-o přerušoval
Jeho projev: »Buďte hodni naší doby, doby našeho lidu, lidu vítěze, doby Lenina a Stalina!«
Věrni zásad'\ jiti sl pro poučení o kterémkoliv přesvědčeni
k těm, kdo toto učeni vyznávají, rádi seznamujeme našo
čtenáře s tresti významného Zdanovova projeviv, o němž bude
Jistě i u nás Ještě mnoho hovořeno. Věříme, žo tento po«tup,
seznamující čistě informativním způsobem s jádrem věci, jo
koneo konců výmluvnějSl než Jakákoliv diskuse. Čtenáře,
který by chtěl čisti Zdanovovův projev v Jeho úplnosti (a lo
bude zajisté nejlépe), odkazujeme na -i. číslo revue socialistického humanismu »Nová mysl«, str. ¡57.—70. Stojí Jen 10 Kč»
n to Je vskutku hříšně nepatrný peníz za poučeni tak vydatné.

Podstata a úkol státu
Pro moderní mySlení v oblasti sociální je charakteristická
Jedna nápadná vada, kterou bychom mohli nazvat pojmovým
realismem. Tato vada se projevuje v tom, že se myslí a také
bohužel, často jedná tak, jakoby určitým pojmům odpovídala
jiná, než skutečná reální náplň. Touto vadou jest namnoze
zatíženo i běžné chápání státu, který se mnoha politikům
i pi-cstým lidem jeví jako prostředek, sloužící k tomu, aby
se kdokoliv snažil žiti na útraty všech ostatních. Jakmile so
objeví nějaké přání, tu myslí každý hned na stát, který pak
bývá často došli neomaleně žádán o příspěvek, IVlnohé diskuse
o tom, co by stát měl a neměl dělat nebo platit, by odpadly,
kdyby si všichni navykli říkat: »Chci, aby jiní za mne platili«, místo: »Chci, aby stát za mne platil«.
Máme-lt proto správně poznatí podstatu, a tedy i úkol
státu, musíme si především ujasnit, jaká skutečnost odpovídá
našemu pojmu »stát«, musíme se tedy filosoficky tázat, co
je stát jakožto jsoucno, do které kategorie bytí patří stát
jakožto realita Zní-li název této úvahy »Podstata a ukol
státu«, musíme sl uvědomit, že slovem podstata označujeme
v češtině běžně jednak to, co odpovídá filosofickému pojmu
essentla — bytnost, označující to, co činí věc tím, čím je,
a stejně označujeme slovem podstata jsoucno existující samo
o sobě, nikoli jako pouhé uzpůsobení jsoucna o sobě existujícího, podstaty — substance ve vlastním filosofickém smyslu.
Vycházejíce z tohoto základního rozdělení skutečných jsoucen
na podstaty, které existují samy o sobě a případky, existující
jako vlastnosti, činnosti nebo trpnosti v jsoucnu jiném, které
nějak blíže určují a uzpůsobuji jeho bytí nebo činností, poznáme, že stát ják'o ostatně žádná společnost, není podstatou v ontologickém smyslu, neboť nemá samostatné existence. nezávislé na existenci těch, kteří tuto společnost tvoří.
PřisluSi-11 každému jsoucnu jednota jako nutný přívlastek,
není zajisté jsoucno zvané stát jednotou podstatnou, není
substancí ve smyslu entoiogickém. Z toho však plyše, že by
s*át bvl pouhou "fikci, nebo že bychom mohli tvrdit tetežnosstátu s množstvím lidí, kteří stát tvoří. Vždyť i bez hlubokého sociálně-filcsofického rozboru dovedeme dcstl snadno
rozeznávat mezi činností jednotlivců a činností, kterou připisujeme společnosti; v tomto případě tedy občanské společnosti, státu. Tím se už přibližujeme k poznatku, který sociálně-filosofická úvaha přesně vymezuje, když definuje stát
jako jsoucno, jehož realita spočívá právě v uspořádané činností "občanů za účelem obecného dobra. Tato definice platí
s jistými obměnami o každé společnosti, jako je třebas i rodina." Člověk je tvor od přirozenosti společenský, nemůže
dokonale rozvinout své individuální schopnosti a mohutnosti,
leč ve společnosti. Není pochyby, že je to především rodina,
zdravé rodinné prostředí, které člověk potřebuje ke svému
normálnímu vývoji. Rodina však nemůže opatřit! svým členům vlastními silami vše, co člověk obvykle potřebuje, aby
mohl vyrěsti v dckenalou osobnost, i když právě TCcSna poskytuje tomuto- rozvoji nejcennějšl pomoc. Nazývá se proto
v křesťanské sociální nauce rodina společnost; iťsdpSonaícu,
na rozdíl cd.občanské společnosti, která může ccplniti c - e i
seuhm pedmínek, nutný k dokonalému vývoji a. rozvoji lidské
osobnosti, nazývanými obecné dobro. Je tedv stát sr-ieínasrí
lidi. přesněji rodin, jejímž účelem j ě dcfcmáíé obňéfě dobro,
třebas tu. nejde o dokonalost poslední, naprostou, ale o dokonalost, jaká j e lidem na tomto světě dostupná.
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Skácel

Ú s t ř e d n ía u t o r i t a , v l á d n i moc
Společnost, jejíž bytl spočívá v uspořádané činnosti rozumných bytosti ke společnému cíli, není myslitelná bez usměrňujícího, pořádajícího prvku, boz autority. Jc tedy ústřední
autorita, vládní moc, takřka pojmovým znakem občanské
společnosti. Vyjasnilo by se zajisté mnoho kontroversi a diskusí o autoritě a svobodě, o poměru dobra obecného lc dobru
individuálnímu, kdyby sl theoretikové i politikové uvědomili,
že svoboda člověka nemůže býti chápána jen jako naprostý
nedostatek obmezení, ale že v pravdé lidsky svobodný jest
jenom ten, kdo se řídí ve svém jednáni rozumnými pravidly,
čili mravním řádem, jak dokazoval už Sokrates sofistům.
Tento mravní řád zavazuje stejně prostého občana jako nositele státní moci, takže se svoboda a autorita v životě občanské společnosti navzájem podmiňuji. Není pravé svobody
bez spontánního podrobení se mravnímu řádu a není cbčanaké
svobody bez ochotné poslušnosti autority, pokud nepožaduje
nic nespravedlivého a nerozumného. Podobně není rozporu
mezi dobrem soukromým a obecným, které naopak úzce spolu
souvisí, takže neni jednoho bez druhého.
Život ve společnosti, a zejména 1 život v občanské společnosti, je pro člověka něčím tak nutným a přirozeným, že «e
nemůžeme dívat na svazek, pojící člověka ke společnosti, jako
na něco libovolného, jako na řeáení problému lidského soužití, které je diktováno pouhými dočasnými praktickými potřebami a podrobeno celým svým obsahem lidské libovůli.
Tak se domnívá na př. theorie, která spatřuje příčinu státu
jen v jakési zcela svobodně uzavřené smlouvě. Lidé vSak
nemají a nikdy neměli na vůli žiti v občanské společnosti
nebo mimo ní, poněvadž jejích přirozená náklonnost a potřeba, vésti život vpravdě lidský, je nutí k vytvářeni větfiích
a dokonalejších společností, než je rodina — základní buůka
společenská. Způsob a vnější formy života občanské společnosti podléhají ovšem do značné míry svobodnému rozhodování a dohodování lidí, přece však každá forma občanské
společnost!, každá forma vlády, každý výkon politické moci
musí dbáti jistých principů, opírajících se o rozumovou a
mravní přirozenost člověka, nemá-li život občanské společnosti přepadnout vážným poruchám, které smrtelně ohrožuj!
účel občanské společnosti — obecné dobro.
Legitimita,

svoboda

a

decentra1isace

Samozřejmý a nesmírně důležitý předpoklad žravého občanskSio soužití plyne ze skutečnosti, že ¿-patní lidé nikdy
nemohou vytvořit! dobrcu společnost. Dokonalost společnosti
závisí tedy především na rozumové a mravní dokonalosti
rozhodující a převážná části jejích členů. Druhý, neméně
důležitý požadavek zdravého občanského soužití, který ovšem
do značné miry souvisí s prvním, směřuje k tomu, aby byly
zachovány jisté principy společenského zřízení politického,
jejichž nedbání nebo úpadek ohrožuje společné dobro a znesnadňuj s zdravý život občanské společnosti, i když je do
značná miry splněn požadavek první.
Principy, o které ne jedna, nemají přímo co činil s nSjakou
vládni formou, neboť mohou a mají býti uskutečněny v každé
vládni formě, třebas za určitých okolností může určitá vládní
ferma lépe zabezpečovat jejich zachování níž některá, jiná.
Tyto principy jsou tři a "dají se stručně označit! slovy;
l e g i t i m i t a , s v o b o d a a d e c e n t r a 11 s a se.
Za iesiťmní vládu označujeme tu,' která se onfrá o mravně
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zdůvodněný právni Utni, nikoli tedy o nějaké formulky ex
post, chytrácky vymyšlené. Toto mravní oprávněni působí, že
vláda je bez dalšího uznávána občanstvem a nepotřebuje tedy
k průkazu svého oprávněni žádných efektních divadelních
úspěchů a propagandy. V tomto chledu se liší od vlády nelegitimní, revoluční, která se dostává k moci násilím. Taková
vláda nutně cítí potřebu nahraditi přirozeně právni nebo
i positivně, ústavně-právní nedostatky svého vzniku propagandou, terolisováním občanstva a často neváhá dckázati své
existenční oprávnění ani tak zoufalým prostředkem, jako je
válečné dobrodružství. Prototypem takové nelegitimní vlády
je vláda Napoleonova, vzešlá z revoluce, která smetla legitimní vládu královskou. Pozorujeme-li otázku legitimity historicky, poznáváme, že všechny revoluční vlády, až po naše
dny, vznikly jako produkt rozkladu cné historické formy legitimní vlády. Jakou představovala v Evropě, s výjimkou
Švýcarska, dědičná monarchie a aristokracie. Zkoumáme-11
příčiny nesporného úpadku úctyhodné instituce dědičné monarchie, je nápadné, že se tato stará forma legitimní vlády
udržela všude tam, kde odolala pokušení absolutisUckého
centralismu, kde tedy neporušila další dva principy zdravého
života občanské společnosti a napomáhala k jejich uplatněni
a rozvinuti, totiž principy svobody a decentralisace.
Principem svobody rozumíme v této souvislosti zásadu
protikladnou vrchnostensko-byrckratické
organisaci, tedy
soustavě, kde místo občanů jsou jen poddaní, kteří představují
nanejvýš předmět vrchnostenské péče a materiál, prostředek
k uskutečněni politických ambici vládnoucích. I když nikdy
«nad neexistoval v dějinách stát, který by tento vrchnostensko-byrokratický princip dokonale uskutečňoval, odezíráme-11
od moderních režimů totalitních, které jej uskutečňují s dokonalostí nebývalou, přece zjišťujeme tento princip jako tendenci, která se projevila někde, v některých dobách, ba i jen
v některých slcžkách státu silněji a jindy a jinde opět méně
výrazně. Tak na př. ve středověku vedle selského poddanství
známe svobodné zřízení městské a po osvobozeni selského
stavu postupuje byrokratická centralisace v nových formách
a v jiných oblastech na úkor územní a stavovské samosprávy.
Ani tu však není vývoj ve všech evropských zemich jednotný.
Principem svobody rozumíme tedy v této souvislosti zásadu,
která spatřuje v každém příslušníku státního celku občana,
bytost rozumnou a svobodnou, která není pouhým trpným
předmětem ovládání, ale rovnocenným spolupracovníkem a
svobodným spolutvůrcem obecného blaha.
Princip svobody úzce souvisí s třetím uvedeným principem,
a to s principem decentralisace, bez níž neobstojí žádná legitimní vláda se zdarem, třebas by se jinak snažila respektovatl občanské svobody. Princip decentralisace piávě blíže
určuje, kde, ve kterých oblastech se může a musi svoboda
občana především uplatňovat. Co by pomohlo právo občanů
volit představitele nejvyšši státní autority, kdyby se zároveň
této autoritě dávalo neobmezené právo centralisticky rozhodovat i v těch oblastech veřejného života, které se nejbtfže
dotýkají jednotlivých občanů. Decentralisace neboli samospráva nižších územních celků, kterou bychom mchll nazvatl
demokracií v nejužším a nejplnějším smyslu, spočívá v tom,
že na místo centralistické organisace, kde ústřední vláda
bere na sebe všechnu moc a odpovědnost, ničíc současně svobodu občanů rozhodovat i především o věcech, které se jich
nejbliže dotýkají a které mohou nejlépe sami spravovat, nastupuje rozděleni státní moci mezi stupňovitě uspořádané
přirozené nižší svazky. Tyto svazky maji vymezenou pravomoc a úkol tak, že svazek vyšší obstarává jen ty úkoly, na
které nižší organisace, menší společenská jednotka, nemůže
dobře vlastními silami stačit. Tento princip nazývá křesťanská
sociální nauka principem subsidiarity. V takto uspořádané
společnosti nestojí jednotlivý občan jako osamocená jednotka
proti drtivé převaze ústřední státní moci, neboť tato nesmírná
vzdálenost je vyplněna mnoha stupni: rodinou, obci, okresem,
zemi. z nichž každý má svůj úkol a svou pravomoc jako část
celkové veřejné moci, v níž rozumná ústřední vláda nespatřuje urážku svého majestátu, ale jíž se v zájmu dobré správy
veřejných věcí sama ochotně obmezuje. Jedině takto uspořádaná společnost uskutečňuje svobodu a řád, jedině takto
hierarchicky podle přirozených potřeb členěná společnost občanská zůstává opravdovou společnost! a nemůže snadno propadnout onomu modernímu zlu, které se nazývá zestáčnění.
Takové uspořádám společnosti vylučuje lhostejnost nebo odcizeni a vzájemnou nedůvěru mezi občanem a ústřední vládou
a zároveň i právě tak chorobný zjev zbožňování státu, které
dnes často rostou na jednom stromě. Není třeba dodávat, že
při volbách orgánů státní moci, které se provádějí pomoci
delegátů, volených v užších a přehledných svazích, je dána
největší záruka svědomitosti a odpovědnosti voličů a je nejpravděpodobnSjší. že se takto nejsnáze prosadí praví ličé na
rozhodující mists.
Legitimita a revoluce
Tyto tři principy, totiž legitimita, svoboda a dscsntraiisace
mohou býti uskutečněny nejen v monarchii, ale i T drahé
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základní formě vlády, kteiá se neopirá o zděděno právo, ale
o lidové hlasováni, jtmž se určuji nositelé státní autority,
jako je tomu v demokratických republikách. Třebas se zdá,
že této formě legitimní vlády patří dnes jedině budoucnost,
bylo by chybou zavírat! oči před nebezpečím, které v sobě
chová theoreticky tak svůdná zásada, že lid sám má určovat!
svou vládu. Demokraticko-republikánská forma vlády, nemá-li
vésti k chronické anarchii, vyžaduje takovou obecnou vyspělost občanstva, tak hluboce a obecně zakořeněný smysl pro
dobro celku a nezištnost, žo ji lze označit za nejobtížnějši
vládni formu, pro kterou nejsou v každém národě vzhledem
k jeho temperamentu, příznivé předpoklady. Na příkladu
francouzského národa vidíme, že od doby velké revoluce, která
povalila starý režim, je tento národ zmítán chronickým politickým zmatkem, a jako politická jednotka stále nezadržitelně upadá přes občasná období vnějšího vzestupu. Za hlavni
příčiny tohoto zjevu, který je ostatně obecný všude tam, kde
původní legitimní vláda byla svržena, můžeme označit skutečnost, že so revoluční republikánská vláda nedovedla zbnvlU neblahého dědictví starého režimu, totiž byrokratleko-centrallstické organisace, která vlastně vyvolala všechny sily,
směřující k povalení monarchie, ale naopak tuto organisaci
ještě zpravidla utužovala. Zmatky, kterým propadají národy
po revolučním svrženi původní legitimní vlády a potíže,
a nimiž se setkává vytvořeni a upevněni nové legitlnuií vlády
republikánského typu, jsou dále zavlněny tím, že podle neúprosného sociologického zákona má uvolněni svazlťu mezi
vládou a lidem za následek pravidelně také uvolnění svazků
mezi jednotlivými stavy, skupinami a třídami, neboť vztahy
mezi jednotlivci i mezi skupinami občanské společnosti jsou
v podstatě určovány a udržovány podřazením těchto vztahů
jednomu společnému vyššímu clil, obecnému dobru, jehož viditelným strážcem a udržovatelem je právě legitimní, všemi
uznávaná ústřední autorita. VerUlcálnl vztah k ústřední autoritě udržuje a pořádá ony horizontální vztahy mezi Jednotlivci a skupinami občanské společnosti. Jakmile so tento
vertikální vztah uvolní, nastane v občanské společnosti podobný vztah, Jaký, bohužel, často nastupuje mezi členy rodiny po smrti otce, jenž dovedl svou autoritou tlumltl a vyrovnávat! sobecké sklony jednotlivců, které pak propuknou
v otevřené sváry, jakmile všemi Uznávaná autorita zmizí.
Takové uvolnění vztahů mez! jednotlivými skupinami občanské společnosti následkem odpadnuti usměrňujícího vztahu
všech občanů k legitimní autoritě bývá často doprovázeno
všemi hrůzami anarchie a občanské války. Pokud nevznikne,
a neupevní se nová legitimní vláda, která se může opírali o
obecný souhlas a současně dovede udržet občanské svobody
a vyhnout se pokušení byrokratické centralisace, vládne mezi
občany a držiteli vládní moci strach, nenávist, teror a stejné
překážky zatemňují 1 vztahy mezi jednotlivými skupinami
národa. Často se pak břichy a zlořády, které vedly k pádu
staré vládni formy, zdají nepatrné a snadno snesitelné ve
srovnání s následující anarchií.

Decentralisace a ústřední

autorita

Proti požadavku decentralisace bývá často uváděna námitka, že se takto podrývá moc a Jednota .státu a požadavek
decentralisace bývá odmítán jako nezdravý partikularismus
a Separatismus. Tato námitka by platila, kdyby se požadavek
rozumné decentralisace nedal sloučit s požadavkem silné
ústřední autority. Avšak rozumná decentralisace nejen nevylučuje ústřední autoritu, ale předpokládá ji, jako klenba nutně
vyžaduje svorníku. Námitky proti decentralizaci podle zásady
subsidiarity plynou obyčejně z jistého předsudku, z nerozumného kultu centralistické státní jednoty. Dá se na ně odpovědět poukazem, že v každém státě, zejména i v moderním
státě, vykazuje obyvatelstvo jistou diferenciaci, dělí se podle
povolání a zóůsobu života na různé skupiny. K jlaté diferenciaci nutně spěje každá občanská společnost na vyéSím
stireni hospodářského a kulturního vývoje. Není proto volby
mezi diferenciaci a naprosto homogenní, centralisticky udržovanou jednotou, ale "mezi diferenciaci přirozenou, harmonickou a" diferenciací nepřirozenou, disharmoníekou. Pot.lačuje-H se přirozená diferenciace a decentralisace občanské
společnosti ood!e hledisek územních, kombinovaných hledisky
stavovskými čili funkčními, posiluje se tak tendence k nezdravému rozštěpem společnosti na třídy, rasové, národní,
jazvkevé a zájmové skupiny, což vede konec konců k anarchií,
občanské válce, k rozpadu státní jednoty. Poslední pokus, jak
roc jit strohý centralismus s potlačením nevyhnutelných dishkrmo-ňckých diferenciací, je totalitní stát. Že je to pokus
předem odsouzený k nezdaru, o tom svědčí nedávno minulá
i TřTÍtc-mná zkušenost. Náchylnost k přílišnému zjednodušován: problému zdravého nspořádání Občanské společnosti projevuje se také v běžném mínění, že máme volbu jen mezi
příSDOa organisaci za současného oomazení občanských svobod a svobodu, provázenou nepořádkem. Třebas nikdo roz-
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umný nebude váhat dát přednost svobodě před pořádkem
policejního státu, není toto dilemma nikle rak nevyhnutelně.
Zkušenost naopak poučuje, že státy, které se zdarem uskutečnily v občanském životě principy legitimity, svobody a
decentralizace, dovedou také spojit onu atmosféru csobni důstojnosti, hodnoty a svobody občanů s přesným chodem vnějších zařízení veřejného života. Tak je tomu na př. ve Švýcar-

sku, Hoiandslcu, severských aemich. Velké Britanuli, britských
dominiích a v USA. Jedině v obdobně uspořádaných společnostech jsou dány předpoklady k tomu, aby se ltaádý občan
cítil proniknut pravým smyslem pro dobro celku a spoluodpovědnosti za správnou funkci všech veřejných zařízen t,
zkrátka vědomím, že jeho dobro a jeho prospěch jo neodluůitelný od dobra obecného a naopak

Starý problém v novém roce: byty, byty!
V minulém roce jsme se v »Obzoreche zabývali několikráte
ol>šírao nejpalčivěji! otázkou dnešní P r a h j — bytovou krisí
ti jejími příčinami. Nebude jistě nezajímavé zjistit i, jak se
jeví tento starý problém v novém roce a j;uké jsou v j hlídky
K l i ) dlících v roce 1918 na t-o, že konečné seženou střecha
na:l hlavou.
Uvedli jsme loni jako hlavni příčiny katastrofálního nedostatku bytu v Praze zejména t j to činitele: stagnaci stavebního ruchu, nesmj sinou centralisacl, soustřeďujicí do Praliy
Bidlo nové a nové podniky u úřady, právní nejistotu národních
správců a jiných osídlenců v pohraničí, nedostatky bytového
zákona č. 163/40 Sli„ zpolitisovanost orgánů, pověřených
řízením bytového trhu a nekázeň a sobectví samotných občanů.
Poúíváme-U se na situaci tak, jak se jeví po uplynutí prvého
měsíc« nového roku, zjistíme, t o všecky tyto příčiny dosud
nejen trvají, ale žo mnohé z nich přibraly na intensitě a že
H tak bytové krise Ještě spíše zhoršila než zlepšila.
Stavba nových bytů, bez nichž není možno palčivou bytovou
kalamitu odstranit!, neslibuje ani pro letošní rok žádných
zvláštních výsledků. Jo možno d„ufat, že budou uskutečněny
u dokončeny alespoň ty stavby, které dvouletý pián předpoMádal pro rok lí)47 a snad se dočkáme 1 uskutečnění části
programu z roku letošního. Ale musíme sl uvědomili, že to
budo kapka do moře; k velkorysejšímu stavebnímu programu
chybí nejen materiál (železo), alo 1 lidé a v neposlední řadě
— neváhejme to přiznat — s o u k r o m ý zájem, kapitál
a pednikavost. V ž d y ť jsme v minulosti nepříliš dávné bylí
svědky růstu celých městských čtvrtí za dobu, za kterou so
nyní opraví či postaví jeden nebo dva domy. A v roce uplynulém jsmo viděli, žo čest stavebnictví v dvouletce zachránily
jen a jen t. zv. Sedé a černé stavby, t. j. stavby nepovolené,
prováděné mimo dvouletý plán soukromníky. A jak bylo
správně již napsáno v kterémsi denním listě, dvouletka našich
budovatelů v Praze so vyznačuje tím, že so nestaví, ale —
boří. Je pravda, že prováděné bouračky jsou naprosto nutné
z důvodů komunikačních (Malovanka, Téšnov a j.), přece
však v otázce bytové znamenají neobyčejné zatížení. Místo
umisťování nebydlících Je totiž nutno hledat! byty pro 11 dl,
kteří dosud bydleli. A jaká to je svízel, o tom by asi leccos
mohli vyprávět! moudří konšelé brevnovStí.
Centralisace, nad kterou zoufal bytový odbor v roce minulém, stává so hotovou morovou ranou i v roce letošním. Všechny apely na rozum zůstávají v této v ě d marné: nové a nové
úřady a podniky so zřizují nebo dokonce stěhuji ( ! ) do Prahy,
kdo zabírají nové a nové byty a přivádějí s sebou zaměstnance,
pro něž je nutno opět hledat! byty. JIŽ několik měsíců se vede
urputné kláni o to, bude-11 do Prahy přestěhován jistý ústav
s několika desítkami zaměstnanců a v pátém čísle »Obzorůt
Jste se mohli dočisti o tom, že je v Praze plánován nový plánovací ústav — pro plánování plánů a protiplánů, který přirozeně jednak zabere několik bytů. Jednak přivede do Prahy
hezkou řádku zaměstnanců . . . Trochu lepší vyhlídky na uvolněni bytů skýtá letos p< stupně řešení otázky národních správců. 2ivnostl v pohraničí jsou totiž postupně dávány do vlastnictví osvědčivším se a tak snad ubude případů, kdv osídlenci
v pohraničí drží sl v Praze dosavadní byt. odvolávajíce se ra
tu okolnost, že jejich postavení v pohraničí j e naprosto nejisté
a můžo kdykoliv skončitl náhlým návratem do Prahy.
Také přioravovaná novellsace bytového rákon3 skýtá jakousi naději na lepší zvládnutí bytové otázky, pokud ovšem
Hudební nakladatelství Fr. A . Trbánek a synové. Praha H,
za Nárcdnlm divadlem. Hudební novinky: Bo rodin A- P-,
Malá suita. Vynikajíc! dílo ruského mistra. Klavír, střed,
těžké, 45 Kčs. —Fibich Z_ Poem. Světoznámá skladba, vyšla
nově v těchto vydáních: Klavír erig., klavír zlehčený, housle
a klavír (Kubelík), housle a klavír lehčí (Brož), zpěv
a klavír (Balling) po 15 Kčs. housle sólo 10 Kčs. nápěv
s textem 3 Kčs. — Smetana B , České tance. Základní dSo
české klavírní tvorby. 60 Kčs. — Suk 3oset, Klavírní skladby
op. 7 (Písně lásky, Humoreska. Idylky, E a r r i a a j-). 50 Kčs.
-— Fr. A . Urbánek a synové, Praha n , za Národním divadlem.
Tel. 435-64 f U knihkupců.) Pošt, sp. 4.3S3.
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navrhovatelům j<le opravdu o toto n nikoliv jen o další prostředek k omezeni a zničen! soukromého vlastnictví. V navrhované úpravě jsou sice odstraněny některé mezery, nedostatky a nejasnosti pů\ odnílio zněni zákona, na druhé str:uiù
však speciál né návrhy našich komunistů znamenají přímé
ohroženi soukromého duínovnlho vlastnictví vůbec. Pokud pak
Ba týěo návrhu, nliy ve vĎoech bytových nobyla vůbec připuštěna st i/JI os t k NeJvySSímu správnímu soudu, jdo přímo o
nehoráznost, příčící se ústavě a celému právnimu řádu, kterou
by občané b.vli zbaveni své poslední a mnohdy jediné ntožnosti d,. volat i so ochrany proti bezpráví. Návrh zákona není
však jeitó zákonem a my pevné věříme, t o tento nápad (a
několik jiných, stejné nebezpečných v novetisnel bytového
zákona) v d e m o k r a t i c k é m parlamenty neprojde.
'ZjMíllUsovanost orgánů, řídících bytový trh, uvedli jsmo
Jako další pi (činu pražské bytové kalamity. Myslíme, *e nechybíme, označím c-ll j i za příěinu nejvétši a nejhorfií. l>eii
odo dno se přesvědčujeme o toni, jaká nespravedlnost, jaký
Šlendrián, jaké ěnchrařoní vládne díky některým politickým
stranám v přidělováni bytů. Bída Jinak Organizovaným, třikrát brda neorganisovauým, neboť nel>udou bydlltl. Pro bytové komise neexistuji) £lov61<, existují* Jen straník. A 110
tt raník obyčejný, nýbrž straník doporučený nejméně ústředním sekretariátem, poslancem nebo dokonce mlniBtreni. A
před takto doporučeným straníkem ustupuje vše ostatní: přednostní právo, spravedlnost, rozhodnutí vyšší Instance — všo
jo zastíněno kouzelnou legitimaci s patřičně důležitým doporučením. Na tom nezníte! nic. sebe krásnější projevy nel>o
články, nezmění na tom nic ani nedávno veřejné otištěné pořadí žadatelň, t. zv. druhé stovky. Neboť není důležité zjistili,
kdo má byt dostat — důležité je zjístitl, k d o b y t d o s t a 1.
A tady by veřejnost měla žádatl něco jako veřejné vyúčtováni: stačila by statistika přidělených bytů v 1 oce 1 947 a
Jména téch, jimž byly byty přiděleny. A o v 8 o m d ů v o d y ,
p r o č b y l y p ř i d ě l e n y . R u č í m e z a t o , ž e t a t o s t at i s 11 k a b y b y l a ú p l n o u s e 11 s a c í a ž e b y p o j e j í m
u v e ř e j n ě n i b y l o l e c k o m u h o r k o . . . Stejné tak by
ohromila veřejnost statistika exekučních vyklizení bytů čl
spíše statistika exekucí, které nebyly vůbec provoděny, pro.
t-ožo byly z c e l a n e z á k o n n ě z a s t a v e n y n é k t o r ý m
v o l e n ý m č i n i t e l e m nebo t. 7.v. v e l k o u č t y ř k o u,
n e z á k o n n ý m o r K á n e m, o jehož neblahé činnosti Jsme
Již v »Obzorech« psali. Tvrdí se, že počet takto zastavených
exekucí Jde do set a že činí přes 40% všech nařízených exekucí.
A přece by tomu všemu mohla zabránit! úplná maličkost:
stačilo by pouhé veřejné vydání jednotného pořadníku všech
žádostí o byt ve Velké Praze. Pak by nutomatlckv odpadly
vSecímy protekce, čachry, Intervence a nezákonnosti, pak b.v
každ-f občan věděl zcela přesně, na čem je, a mohl sl kdykoliv
ověřítl, zda nebyl pří přidělení bvtu přeskočen. Ale tato Jednoduchá věc je v našich poměrech naprostou utopií: vždyť by
potom politické strany v bytové otázce ztratily ůrilné rakon
d'être. Představte si jen, že bv se strany naposled »vyvztekaíya při sestavování pořadníku a roíom dOKt. Pak tiž by
stačil Jen úředník, který by podle Máše ní volných bytů bral
Jednu žádost za druh.n podle pořadí a požadavků a vystavoval dekrety. Pak bv odoadlo ponížené pobíhání po sekretariátech. pak by odpadlo ohánění se legitimací mocné fttrany,
bvlo bv j m přesné, spravedlivé oofadí. 1"'' ko'Iv a ktfmko'Iv
kontrolovatelné. .Jedrodnebé — že ano?
ž-í neuskutečnitelné.-Nebo f co potem s volenými činiteli? Ani v otázce n<~
ká"mé í>. sobectví občanstva nenHnesl nový rok ně takého pronífcarřSšího zípršení. Vždyť snad n-mlnul v lednu den, aby
ilf h" !o h'ášf-!o néh>ké svérnocné f bsaz<*ní bvtu. Tadv j e nutno
ov5"~> poznamenali, že bytový ářad si vede nvní neobyčejné
er.=-rz"'rky a že provinilci — pokud je nechrání mor^á ruka
n~ jakého vlivného politického činíte'e— jton za použit; § 07
odst- 1 vládního nařízení g/28, krátken cftsíoa opčt vystihováni třebas i do obecního skladíšt?-. Také trestní senát se
činí a pokntv jím nštídřované za přestupky bvtového zákona dosahují pěkné výše. Tím vžak jíž skončíme dne&nl
nepříliš radostný pohled na starý problém v novém roce
a v některém z příštích čísel si p..drobné>J pohovoříme o chystané novelizaci nynéjÇiho bytového zákona a jiných otázkách, zajímajících bezradné uchazeče o byt.
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Kolem Marshallova plánu
O Mantliailově piánu se nyni ve světě mnoho píše a mluví,
vziiiká zárovců mncíio komentářů a polemik, které jeho poslání, význam a účel širší mezinárodni i naší veřejnosti velmi
zatemiuji. Naše veřejnost je, zvláště pokud jde o tento plán,
desorlentována jednak oficiálním stanoviskem naší vlády,
která k němu napřed přistoupila (jednohlasně) a pak zase
(jednohlasně) nepřistoupila, a jednak stranicko-politickou kritikou a zprávami více méně dílčími, které samy sebou není: hou čtenáři ani jinému pozorovateli podati jasný obraz
o tem, co tento plán vlastně sleduje. V hlavních rysech se
ov >m ví, že Mnishallův plán je ve svém cíli zaměřen k urychlené hospodářské rekonstrukci poválečné Evropy, dvěma
světovými válkami silné poškozené. Už sama skutečnost, že
ve 20. století má velká zaoceánská země pomáhatl dříve politicky a hospodářsky silné Evropě, která po celá staletí vedla
duchovně i jinak celý ostatní svět, je velmi bolestná i trochu
ponižující.
Evropa také po staletí hospodářsky žila ze svých kolonií
a přiznejme si, tu a tam 1 silně z nich kořistila a z toho také
pro ní existoval poměrně značný blahobyt, který se nyní po
světové válce odstěhoval na druhou stranu Atlantického oceánu. Z prestižní stránky vzato, stoji zde vyhladovělá a hospodářsky vyčerpaná Evropa v roli jakéhosi presebníka, k níž
se musela snížit! 1 kdysi tak hrdá a bohatá Velká Britannie.
Kck) však může dnes této Evropě pomoci, když se vztahy anglického, francouzského a holandského koloniálního panství
k někteiým zemím uvolňují, když tyto státy musi bojovat!
s vnitřními sociálními, hospodářskými a jinými potížemi doma
a v koloniích a dominiích se stále volá po sebeurčení a úplné
jejich politické nezávislosti? Velmocenské postavení ve světě
se dnes omezuje jen na dva partnery, Sovětský svaz v Evropě
a Spojené -státy za oceánem a ostatní velmoci hraji přitom
roli více méně podřadnou.
A tu jsme právě u politické a mocenské otázky Marshallova
plánu. Mají Spojené státy připustiti, aby Velká Britannie,
Francie a Itálie přestaly hráti v Evropě roli jako velmoci
a má celá téměř východní polokoule býti pod vlivem pouze
velmoci jediné, která je geograficky vklíněna mezi Západ
a Východ, má všechny prostředky pro svůj další ryze hospodářský rozvoj, t. j. dostatek, ba přebytek územního prostoru,
ba velké a desud neobjevené bohatství surovin, stamilionový
počet obyvatel a mnohé doposud nevyužité přírodní síly a jiné
hospodářské a technické možnosti? Může za této, hiavně po
druhé světové válce vzniklé mocensko-politlcké sitúace, dělat
Amerika starou tradiční politiku isolace? Sama účast USA
na posledních dvou světových válkách v Evropě svědčí nejlépe o tem, že zásady této politiky byly již úplně opuštěny
a že Spojené státy chtíce nechtice musí míti zájem na tom. kdo
na konec svým politickým i hospodářským vlivem cvládne
Evropu, Asii a kdo bude hospodářsky exploitovat i připadně
doposud nevyčerpanou Afriku.
Krátce a srozumitelně řečeno. Spojené státy potřebují pro
svojí budoucí velmocenskou politiku ještě jiná politické partnery, kteří by jim pomáhali udržeti ve světě, hlavně v Evropě, politickou a hespodářskou rovnováhu, neboť samy Jsou od
evropských území příliš vzdáleny. Proto se v Marshalíově
plánu klade tak veliký důraz na to, aby se mocensky i hospodářsky zase vzchopily: Velká Britannie. Francie a Itálie a
aby se k nim přidružily i ostatní menší evropské státy, nevyjímajíc snad přitc.m ani Španělsko s jeho velkým duchovním i jiným vlivem na Jižní Ameriku, zvláště Argentinu.
Tato akce děje se také ped heslem boje proti komunismu.
V mocenské politice USA jde také o to, kdo bude v budoucnosti pánem světových moři a jak to už za poslední války
prohlásili zcela otevřeně někteří američtí politikové, jsou
Vlastně dnešní hranice Spojených států na hranicích Atlantického a Tichého oceánu. Anglie má v mezinárodním obchodě
staleté tradice a zkušenosti a má také velmi rozšířenou a po
staletí budovanou obchodní organisací. t. j. styky s ostatními
národy a státy, dopravní lodě, skladiště, široce rozvětvený
bankovní 3 pojišťovací systém po celém světě, který tvoří
t. zv. »-neviditelný exporte, z něhež jí plyne a plynul dříve
větší národní důchod než z celé průmyslové a zemědělské
výroby. Anglie však dnes nemá do tohoto velkého mezinárodního obchodu peníze a proto je závislá na velkých amerických
úvěrech. Jde j í také o udrženi významných námořních cest
ve Středozemním moři, hlavně o Suezský kanál a v n?posleduj řadě i b:hatá ložiska. petroleje v Iráku, Iránu a v jiných
remích Blízkého Východu,
Má-li Anglie hráti opět rob velmocí, nmsí se zajim 3. ti dále
0 sv& dominia a i o své kolonie. Jinak by se stala pc-mSmš
malou ostrovní zemí s velmi nízkým životním standardem a
Její postavení v námořní dopravě a ve světovém obchodě by
»rok od roku klesalo a tím by podstatně klesl í celý nárcdnl

OBZORY

Ant,

Pimper

důchod Angličanů. Francie rovněž před poslední válkou těžila
ze zámořských svých kolonií, bez nichž by rovněž ztratila
svůj velmocenský prestiž a jestliže Uussolini si chtěl hrát:
na velmocenského diktátora, vedly jej k temu jistě stejné
Pvhnutky. Bez ko!oni&:ni politiky a vlivu na světových mořích
si dnes prostě nelze představit další vývoj Velké Britannie
ani Francie a jedině Itálie by se mohla bez ni, ovšem snad
i na čas. obejit. Tím má býti řečeno, že za Marahnllovým plánem jsou rilné velmocenskc-politické vlivy, které ze světové
politiky nelze dobře vyřadit a jež z velké části vedle sociálních
a jiných počinů způsobují dnes ve světě veliký rozruch a politická i sociální napětí.
To je tedy politická stránka Marshallova plánu. Všlnměim
si nyní jeho stránky hospodářské a ideologické. Pokud jde
0 další hospodářský vývoj zeměkoule, stoji dnes proti sobě
ideologicky dva světy: svět t. zv. IncUvtduallstický (IlboralisUcký) a svět kolektivistlcký. Svět llberalistlcký potřebuje pro
praktické uplatnění svých zásad svrbodné podnikáni, pokud
možno volný mezinárodní obchod a zásadu co nejvčtšl volné
mezinárodní soutčže. Svět kolektivistlcký však tyto zásady
popírá a je proti nim, stejně tak jako si ponechává na pí
Sov. svaz monopol zahraničního obchodu. Malé státy v Evropě
musí však dělati jisté kompromisy v zahraničním obchodě se
zřetelem na svojí celkem hospodářskou strukturu, nesoběstačnost v surovinách, potravinách a pod. A ť chtěli či nechtějí, ocitají se však malé státy ve své hospodářské politice
ve sférách světových velmocí, které přitom na prvém místě
musí sledovatl své vlastní zájmy,
A nyní co prakticky předpokládá Mnrshallův plán ? Především velkou úvěrovou pomoc v částce asi 17.0 miliard dolarů 16, na něm zúčastněných států, která by jim pcmchln
překonatl poválečné potíže, podpořila domácí produkci, zvýšila životní míru jejich obyvatel a zároveň by pozvedla 1 jejich
vyšší kupní silu, aby se pro USA staly v budoucností konsumenty amerického zbrži. Amerika má opravdu strach z budoucí hesnodářské krise, která při dnešním počtu asi 00 milionů zaměstnanců v průmyslu a obrovské, ba předimensované výrobní kanacltě je velmi pravděnodobná. Proto si už
dnes musí zajistit! evropské 1 ostatní světové trhy. Marshallův
plán také předpokládá užší semknutí na něm zúčastněních
států, pokud jde o otázkv celní, s čímž souvisí různi"- proiekty
celních unii. (Francie- Itálie—Benelux, Skandinávské státy).
V neooslední řadě má 1íti i n význam měn. kde byl ilž učiněn
počátek u Francie, neboť USA chtějí poskytnout! dlouhodobé
úvěrv jenom těm státům, které budou do budoucna zaručovat!
měnovou stabilitu a zdravé finanční, hlavně rozpočtové hospodářství. USA chtějí také, podle Marshallova plánu, nové
ortranlsovati «vůl zahraniční obchod tím znůsebem, že od 1
března t. r. má býti veškerý jejich vývoz postaven pod státní
kontrolu.
Do Marffcillova plánu má býti pobito také záoadní Německo s celým svým výrobním i lidským potenciálem, aby
se tak vytvořil silný, tak zv. západoevropský hospodářffcý
blok a tím zároveii do značné míry hospodářský, politický
1 vojenský homogenní celek, ve formě obnovené zánadn! Evropy. Ze v í ech těchto skutečností je vidno, že Marshallův plán
není žádneu ímprcvisací nebo snad trikem, vypočítaným na
postrašení států, které do něho nejsou začleněny. Je to v podstatě plán dělaný s velkou důkladností a do posledních hospodářských i politických detailů propracovaný, r.ěco podobného,
jako byla známá anglo-americká invase do Evropy. Plán má
také v sobé viditelné stopy americké velkorysosti, průbojnosti a není pochyby, že bude prováděn i s americkou důsledností a houževnatostí.
Jde nyní o to, do jaké míry bude možno Marshailův plán
prakticky prováděti bez účasti států, které jsou v politické
sféře Sovětského svazu, t. J. Polska, Československa a států
balkánských. Evropa ve své, za celá staletí zbudované hospodářské struktuře, tvoří přece jen jakýsi, přirozenými i jinými podmínkami zbudovaný celek, jehož územní části se
vzájemně doplňuji. Jde na př. o polské uhlí a jiné suroviny,
rfrrr-é polotovary, strojové součástky a pod. Proto se i u nás
a v Polsku vyskytují optimisté, kteří VĚŤL že Marshalláv plán
netuže znamenat! úplnou isolaei cd západní Evropy. O torr.
všem nás přesvědčí snad v krátká době praxe, neboť plán
rr_á začít fungovat od 1. dubna t. r. V každém případě je však
numé. abychom ee na tento plán nedívali jako na. něco přechodného. co rná politické odpůrce USA pouze zastrašit. Jeho
politická í hospodářské příčiny, jak shora uveden-o, jsou mnohem hlubší s proto jDoho-d býti i vážnější jeho praktické
důsledky.
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Mnichov očima francouzského diplomata
podle dobrého :d«t:í mezinárodni komise, která měla řídit
V 12.45 hodin je konference zahájena v sousedním sále.
ceioti operaci. V tom bodě se nemohlo dlouho dosáhnout doVyslanci íam nesměji. Když po dvou hodinách odcházejí, dohody. Hitler se proti tomu stavěl zuby nehty a ustoupil tevím se. že účastníci vyložili v hlavních rysech své názory.
prve po dlouhém odporu. DalSi poliž vyvolala doložka h
Hitler pronesl nesmlně -prudký výpad proti
Československu.
která se týkala mezinárodni záruky za nové československé
Nato Daladier jasně a pevně pronesl otázku zásadní: Chtějí
hranice proti nevyprovokovanému
útoku, Francie s Anglii
nebo nechtějí, aby Československo žilo? Je cílem plánované
tuto záruku dávaly; Itálie s Německem váhal;/ a uváděly
amputace upevnit jeho zdrávi a usnadnit jeho budoucnost?
své výhrady: nechtěly si vázat ruce, dokud by nebyly uspoNebo se jenom sleduje jeho oslabení a zmrzačeni, které má
kojeny nároky jejich přátel Polsku a Maďarska. Slíbí, že dují
přivodil jeho smrt? Jde íi o to. připravit rozkouskování a znižádanou
záruku,
ač bude vyřešen
rmíněný
problém,
čen/ Československa, jiak tu on, Daladier, nemá co dělat. NeV 1,30 hodin ráno je dohoda podepsána.
účastni se toho zločinu. Raději odejde. Jde li naopak o to,
zajistil budoucnost Československu, pak je ochoten k tomu
Dohoda předpokládala
evakuaci území převážně
němecx ostatními přispět v duchu vzájemných ústupků a spolukých ve čtyřech etapách. Evakuace měla začít 1. října a
práce. Francouzský ministdrský předseda mluvil hlasem rozskončit 10. října. Podmínky, za kterých měla probíhat, měla
hodným a důrazným. Jeho řeč udělala na všecky dojem.
určif a kontrolovat mezinárodní komise, v niž měli zasedat
Mussolini prohlásil, že úmysly Hitlerovy byly Spalně pochozástupci Francie, Anglie, Itálie, Německa a Československa.
peny. Všichni ostatní spolu s ním se bránili a tvrdili, že jsou
Komise měla také určit okresy, v nichž mělo dojít k ple
rozhodnuli
jyo.iflit a respektovat existenci
československého
bisrifu. Až do jeho ukončení měly býti obsazeni/ mezinárodstátu,
ními vojsky. Plebiscit se měl konat po příkladu sárském a
V J5 hodin se jde na oběd.
skončit
nejpozději
koncem listopadu. Obyvatelstvo^
které
nechtělo zůstat na předávaném území, mělo půlroční
právo
Večer je nové zasedání. Tentokrát se nikoho neptám, vstouopce. Smíšená německo-česká komise určí podrobnosti této
pím dovnitř a sednu za Ďaladiera. Delegáti sedi v půlkruhu
opce a zařídí eventuální výměnu
obyvatelstva.
okolo velkého krbu. Angličané po levé, Italové a Němci
ve středu u Francouzi po straně pravě. Angličané Jiiínuí mezi
Srovná li se mnichovská dohoda s godesbergským
ultima
sebou jenom málo. Němci a Italové mnoho. Mussolini je hlu
tein, je vidět, že německé nároky znatelně ustoupily. fíVír.
boce zabořen do své pohovky. Jeho rysy nejsou ani na okanebude jednat sama podle své chutí, ale
prostřednictvím
mžik v klidu: ústa se mu otvírají k širokému úsměvu nebo
mezinárodního organismu. K evakuaci nedojde hned a rázem,
se křiví úsměškem; obočí se mu zvedá údivem nebo se stanebude provedena 1. října. Bude toho dne pouze zahájena.
huje k hrozbě, oči maji zvědavý a pobavený výraz a každou
Do přijaté dohody je přidáno právo opce a možnost výjimek.
chvíli se v nich zableskne.
Nové hranice dostanou francouzskou a zvláště anglickou zá
Hitler stojí vedle něho a oči s něho nespouští; je jím
ruku, která do té doby chyběla. A po krátkém odkladu lc nim
okouzlen. Je jako fascinován a hypnotisován. Když se směje
může přistoupit záruka Německa a Itálie.
Duce, směje se také; jestliže se Duce zamračí; mračí se také:
•je to skutečná napodobovací scéna. Zanechala ve mně hlu Tato zmírnění jsou sice cenná, ale nezbavují učiněná roz
hodnutí jejich bolestné pravdu. Francouzi jsou si toho plně.
boký dojem a neprávem mi namluvila, že Mussolini má na
vědomi. Země. která byla vždycky jejich
věrným spojen
Hitlera trvalý vliv. Tentokrát
ho měl. Ale vždycky to tak
cení, je postižena vážnou katastrofou hmotnou a krutým monebývalo v této bouřlivé domácnosti. Jindy zase Mussolini
rálním ponížením. Je zbavena měst a krajin, jež tvořily cenpodléhal vlivu, svého soupeře a spolupracovníka.
nou složku jejího bohatství. Ustupuje hrozbě silnějšího. Jo
Nikdo konferenci neřídil. Není také přesně
stanoveného
obětována míru.
programu. Neřízené hovory jsou unavující, zmatené a táhnou
Cítíme trpce krutost této události a máme srdce sevřeno.
se do nekonečna. Vadí jim také trojí překládání.
Předmět
Daladier vrtí hlavou, šeptá a prokliná okolnosti. Odmítá, se.
hovoru se pořad mění. Když se objeví nějaký rozpor, tu se
ostatní delegáti. Ten
zastavuje. Ovzduší se. stává těžkým a tíživým. Konečně k ve- účastnit blahopřání, jež si vyměňuji
nejbolestnější úkol nás ostatně ještě čeká. Je třeba uvědomit
čeru Angličané vytáhnou ze svých papírů listinu psanou na
Čechy, kteří čekají v svém hotelu na výsledek
konference.
stroji. Je to práce Iiorace WUsona a Stranga. Hovor, který do
Jejich berlínský vyslanec Mastný se dá do pláče. Těším ho,
té doby přecházel s předmětu na předmět, se ihned krys/ajak nejlépe dovedu, a říkám mu:
lisuje okolo tohoto návrhu dohody.
Delegáti udělají přestávku a my< jej zatím překládáme do
i.Věřte mi! To všecko není definitivní!
Je to jenom oka
italštiny, francouzštiny
a němčiny. Pak se znova rozpřede
mžik historie, která tenrve začíná a která brzy za.se všecko
debata. Skutečnou potíž vyvolaly dva body: článek 6. který
uvede znovu na přetřes!"
se snaží Francouzi změnit v tom smyslu, a by předáni oblastí
Z knihv: André Francois-Poncet: Berlín 1931—1938, Vydalo
s německou většinou bez plebiscitu bylo zmírněno výjimkami
nakladatelství ..Universum", Vzpomínky diplomata.

K U L T U R A
Už to zase začíná?
Několik dni po pražském manifestu
křesťanských církvi za mír, poslal mi
kdosi útržek z jakéhosi oběžníku sokolské župy Jana Žižky v Táboře. Data
na tom «eni, ale z obsahu je zřejmé,
že to bylo vydáno v posledních dvou letech. Smutně počteni. Bratr učitel tam
poučuje svou bývalou žačku, že povinnosti každé dobré Češky je nenávidět
římskou církev a střežit" se j í na hony
Nevím, zda se to dostalo do rukou
československé protifašistické společnosti. Měla by se tím zabývat. Starý zdroj
německé pýchy se tu objevuje v" novém
praménku. Od hesla -Cujus religio ešus
religion až po heslo "Los von Rom», od
Martina Luthera až po Adolfa Hitlera
snovu a znovu vyrážel z německé půdy
odpor proti křesťanské pospolitosti a
vztek proti všemu, co j e krásné a obecně lidské. Toto šílenství německého národa je ovšem samo o sobě tajemstvím
dějin - patři m é » ty bolestné zjevy,
které byly nutně, aby ss objevila a v y tříbila láska mnohých.
Pravděpodobně bylo nutné taká proto,
aby se vytříbila láska učitele Jana Shár
nělce z Tábora Jaká j e to láska? Pra-
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vá láska je touhou po poznáni i radosti
z poznáni zároveň. Ale co znamená o.
pravdové poznání pro Jana
Shánělce ? Nemohl se, pravda, seznámit s obsahem papežových listů, které byly čteny
při procesu Tisově, poněvadž ani československý rozhlas, ani československé
noviny je nesměly uveřejnit. » A l e mohl
se aspoň seznámit s papežskou encyklikou 3-Se starostlivou péčí :, vydanoy prá_
vě v cobě, kdy se postupně Západ a V ý chod ucházely o přižeň pana R:bb=ntropa a uzavíraly s nim přátelskf smlouvy.
Nebo, nami*á-íi. že katoličtí kněúí jsou
při bohoslužbách obráceni zády k lidu.
měl by vědět, že právě to je jen charakteristika některých národních katolictví,
kdežto v Římě samém je tomu podle
jeho nráni s paueá u sv Petra vždy ce_
Žebraje tváři k lidu. A trápí-lí ho. že se
hříšníci zpovídají hříšníkům, odhaluje
ovšem svůj neácsratek lásky nadobro:
jak by bylo snadné zpovídat, se někomu
dokonalé—n a
je naopak pokořující
zpovídat se Hsfem stejně hříšným ja&o
jsme m y sami a jaké lásky a pokory je
k tomu zapotřebí:
Domnívali ; s n ; se. že po tolika "oolestných zks&sástech minulých let ha-
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de mezi českými lidmi opravdu vlc
touhy po poznání a tedy více opravdové
lásky. Má však snad dojít k pravému
opaku nažeho přáni? Má snad zg.se začít.
EOvé tažení proti křesťanské tradici českého národa, jediné tradici, z které národ na své výspě uprcstfed rozbouřené
Evropy může opravdu žít?
Ano, jde o to udržet jedinou tradici,
která nám může zaručit život, A do této tradice patří také M. Jan z Husince.
Je si toho vědom učitel Jan Shánělec?
Mistr Jan se pchtršíl nad církví, poněvadž chtě!. aby se nejsvž.ějSí svátost
o l t á f e j přijímala často a pod obojí způsoben a církev k první z těchto dvou
pobídek byla tenkrát netečná a druhou
prohlásila, za nepodstatnou. Jan Shánéíee se svátostem a slavnosti Božího těla
posmívá Mistr Jan SÍ rozešel s církívňj autoritou a byl jí odsouzen f a pak,
bohužel, barbarsky popraven), poněvadž
učE. že jen člověk v posvěcující milosti
může zastávat své místo v lidské společností, kdežto církev učila a učí, Že i
člověk hříšný, který- ještě nepřistoupil
k svátostí pokání, může být platným členem společnosti. Jan Shánělec má pro
svátost pokání jen posměšek. Mistr J a i

O B Z O R Y

umirai a mariánským chvalozpěvem na
rtech. Pro Jana Shánělce je mariánská
úcta modlářstvím a ještě ho as: nkdy
ani nenapadlo, že by myšlenky M. Jana
z Husince nejlépe uctil pouti do Klokot.
Kdo jsme tedy blíže onomu >nejvě'š mu
Kynu českého národa,« jak ho nazývá
Jan Shánělec?
Prožíváme teď dny, kdy je histcrie
našeho národa vypjata jakD luk. Prosím vás. Jene Shár.ělče, 1 vy ostatní, k"ef i podobně smýšlíte, o trochu více lásky. Nenávidět lze sebe
sama a svou
vlastní nedokonalost. Ale vlastní národ
a Jeho minulost je třeba milovat. Po.
znávejte jl v lísce, rozpoznáme snad
dobře i jeho budoucnost.
Bohdan Chudoba

Národní umělci
Přiznáme se, že máme pokuSenf ve.
llké neúcty k těm, kteří tento roztodivný kvítek k nám přinesli a teď jej pě*tti{{ a zalévají, ba I k těm, kteří o instituci národníci] umělců hovoří, an'ž
•rvou tvářj nějak prozrazují, že Jo Jim
přitom do smíchu. Opravdu, za nlo na

světě se nemůžeme přinutit, abychom
brali tuto vymoženost vážně, a to ještě
nemluvím o těch, kterým se té cti už
dcstalo, nýbrž jde o fakt, že se u nás
pojmu snárodní umělec« dostalo úřední
sankce a že jenom příslušné úřady jím
mohou disponovat. Tedy úřad rozhoduje
o tom, co by mělo být svou povahou
nesmrtelné, nesmrtelné ospoft v mezieh
národní existence. Kdysi nebývaly úřady
tak neskromné, ba ani příslušníci žijící
generace, tedy ta část, která představu,
je národ v čase, by sl snad nebyli troufali rozdávat tak významné metály, protože sl třeba 1 nejasně uvědomili, že
sami tvoří v časovém sledu jen zlomek
národa, a možná ani ne ten nejvýznamněji", a že tecly maji povím^st radit se
s jeho minulostí, než se odhodlají k ně.
čemu, zač budou muset odpovídat budoucnosti. Dnes na to prosbě stač* úřední dekret Jnkápak minulost, Jakápak
budoucnost! Proto myslíme, že by bylo
rndějl »státní umělec«, abv se tak ukáza'o, že je to věc s*átní, « kterou nemá
národ co dělat J"nžo pH nnií vžité nechuti k « všemu stá*nímn, způsobené staletým životem pod cizím panstvím a

obnovené znovu za let okupace, by to
českým ušini neznělo tak opojně & svůdně, jako třeba příslušníkům národa Hegelova, kde to zbožňováni státu dotáhli až k hotovému zpltoměni, takže tam
měli státní dirigenty, státní herce a státní presidenty, a také ovšem státní akty
Nám lahodněji zní národní umělec iv národní podnik, ale vystrojiljome také státní p hřby, rozdíly se však pomalu stírají,
začíná zvučet všechno stojně, stejně dutě a prázdně. Jisto je, i ? některé pocty
možno prokazovat jenom osobám mrtvým, jejichž život a dílo jsou smrti od
sebe odděleny u jedno obv.ňujo druhé.
Potom to také neodporuj;*, protože mrtvý se. už neklánu», křesťanskému pojetí
zásluh, které je člověk v každém věku
náchylný připisovat jen u Jen sobě, místo aby sl řekl se sv. Pavlem: »Milost Boží jsem, co jsem, a milost Boží nebyla
ve mně nadarmo.« Jinak riskujeme trapné rozpaky nad počiny pochybných Ještě žijících velikánů, které není rudno
pouštět do školského rozhlasu a které l
Jinak Je třeba hlídat.
nk (Akord č. 5.)

Kniha týdne
Cesty, které vedly k Mnichovu.
André François - Poncet: Berlín 1931—1938, vzpomínky diplomata, vyd. Universum v Praze, str. 352, 120 Kčs, váz. 145 Kčs.
Pro československý stát je a patrně na dlouhou dobu zůstane nezměnitelným historickým faktem sousedství velkého
němeokého národa, který v průběhu dějin nás dost poučil,
v jaké formě si představuje naše sousedské styky a za co
považuje naše území. Agresivní cíle a vojenský duch tohoto
národa byly trvalou hrozbou, která v posledních dvou desetiletích byla výrazně podtržena chorobou nacismu, jímž byla
nakažena téměř absolutní většina jeho příslušníků. Podle souhlasného tvrzeni znalců nacistického systému, je hrozba hnědého moru nadále akutní v Německu 1 v národech jiných,
byť v různých obměnách.
V historii najdeme dost příkladů k poučení,- že vojenský
vltěž podlehl poraženému duchovně. Táhnou-li příklady dobré,
táhnou často tím více příklady špatné, protože dávají průchod nízkým pudům a vášním, hrabivostl, perversi všeho
druhu, tyranii a zvůli, teroru, touze po ničeni atd. Přircvnávall-U jsme nacismus k chorobě, a všechny znaky ukazují,
že vskutku jde o hromadnou duševní nákazu, je naši přirozenou první povinnosti, naučit se dělat správnou diagnosu,
totiž správně poznat všecky charakteristické znaky a jejich
průvodní zjevy, co podporuje jejích růst a co je ničí, co je
v nich líbivého a lákavého, aby to zaujalo prosté lidi, polovzdělance, ale 1 inteligenci. K tomuto úkolu poslouží jistě významným způsobem kniha André François - Poncet sB c r 11 n
1931—193S«. Poncet byl francouzským vyslancem v Berlině
od prvních významných úspěchů Hitlerových až do deby
těsně po Mnichově. Jeho postavení diplomata ho přivedlo do
styku se všemi významnými osobnostmi Německa jak z okruhu Hitlerova a jeho strany, tak z okolí Hindenburgova, Reichswehru (pozdější Wehrmacht), Stahlhelmu a diplomacie.
Několikrát týdně podával francouzské vládě zprávy o situaci
a událostech v Německu a jejich zevrubnou analysu. Jeho
raporty byly podle měřítka diplomatických zvyklostí nezvykle dlouhé. Tvořily ve francouzském ministerstvu zahraničí přes čtyřicet svazků a za války, když se dostaly do rukou Němců, byly příčinou, že byl, jediný z francouzských
diplomatů, uvězněn. Podle Poncetova vlastního doznáni, dopustil se jako vyslanec jediné chyby: příliš často upozorňoval
na nebezpečí, hrozící z Německa. Snad tím unavoval. A Francie
se dávala unášet vidinou míru, majíc válku přede dveřmi.
V době Poncetova příchodu do Berlína byl ještě německým
presidentem H l n d e n b u r g . Stařec, žijící z válečné slávy,
podléhaiicš svým oblíbencům, jemuž Hitler brzy přerostl přes
hlavu. Hindenburg sa ho děsil a zároveň se radoval z jeho
Úspěchu, pohrdal jím pro jeho vulgárnost a prázdnotu a
přece mu impcnovaL Presidentovým kancléřem byl jemný.
Uhlazený B r f l n i n g , člověk vzdělaný a kultivovaný, na němá
nic nepřipomínalo pražáckou dravost. Těšil se důvěře spojenců. ztráceje důvěru doma. Podlehl stejně intrikám jako
sví korektnosti, kterou si okolí vykládalo jako slabest V rukou těchto dvou mužů bvla nscňncst přibouchnout dveře Hitlerovi. Nedokázali to. Přímým upravovatelem cestv zttlrrů
byl P a p e n . lehkomyslný, uhlazený intríkán. ubohá ř:~trs.
kterou sni jeho přátelé nebrali vážné, člověk pochybné tnim-
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lostl, snad nejlépe ho charakterizoval paradox: kultivovaný
hochštapler. Měl dobré způsoby, ale žádné zásady. Uhlazený
společník: chatrného charakteru. Pozdější náš »protektor«,
jemuž se i ve stář! říkalo »krásný N e u r a t li«, narážkou na
dní mladosti, je Poncetem charakterisován: >Jelio Inteligence
ostatně nezáří léskem, který uchvacuje, není vzdělán víc, než
se sluší na muže společnosti; ale má zkušenost, vkus a chladnokrevnost, je uvážlivý, umírněný a dá si poradit: a to jsou
cenné přednosti v rozbouřených dobách. Tyto přednosti jsou
zkaženy vážnými chybami: není upřímný; je pokřivený n
dcstl lže; slabá povaha bez mravmi odvahy; podléhá nátlaku;
utíká se ke gestu, aby unikl výtce slabosti nebo podlosti.
A kenečně je lenoch . . . « .
Talc kreslí Poncet v jednotlivých kapitolách pohlaváry nacistického režimu, pohotově, s jistotou výborného psychologa,
kterou zvyšuje vědomi naprosté mravní převahy. G o e b b e l s
nad své kumpány vyniká vzděláním, je to duch vynalézavý,
překypující lidovostí a klamnými závěry, obratný mistr lsti
a přetvářky. Přes svou kultivovanost měl do sebe cosi perversního a ďábelského. Povedl vulgárně vyložit nložité problémy tak, aby se davu vtiskly v paměť. Dal třetí říš! nejmocnější zbraň míru I války: propagandu. Do jejích služeb zapřáhl
tisk, rozhlas, film, divadlo, spisovatele, stranu, prostě všeDal příklad, v němž se zhlédli a dodnes zhlížejí i jiní. Tak
v záznamech událostí defilují jednotlivé postavy tohoto od
počátku krvavého dramatu: Roehm, Blomberg, ScKeicher,
Himmler, Husgenberg, Silverberg, Schacht, Fritsch, Rosenbere:. Darré, Todt, Franck, Dalague, Mussolini, Hitler . . ,
Úspornou formou, jež není na úkor srozumitelnosti a r>řesnosti, řadí se jednotlivé události, sřetězeny do jakési osuuové
obludnosti, z níž se zdá, že není úniku. Zatím co snojencl věři
v mír, zbavuje se Hitler brutálně jednoho protivníka za druhem. Ve společnost! národů se vyjednává. Německo cvičí své
SS. SA, rozšiřuje Reichswehr, zakládá Hitlerjugend, Jungvolk, Bund der deutschen Mädchen, Má takový úspěch, že
může otcům zpupně říci do očí: vy mně nemusíte -;atřít, ale
vaše děti mně budou patřit úplně. Hitler uskute.'fiuie sen
každého tyrana, snícího o nesmrtelnosti, o tisícileté říší:
z m o c ň u j e s e m l á d e ž e , tu se snaží nakazit především,
protože irstiktívně cítí, že směrem nejmenšího odporu, na
charaktery nehotové, nezocelené, mu kyne největšj úspěch.
Brzy po postuplmské komedii v protestantském kostele, jež
měla v cčích veřejností dedat zdání legality jeho usurpátorským činům, orgsnisuje první máj s oslepující nádherou, aby
se v zápětí hez nejmenšího odporu zmocnil vyspělých dělnických odborových organisací. Jeho methody, jsou až únavně
jednotvárné a odpudivé. Tím v.ce udivuje, s jakou opovážlivou
odvahou je znovu a znovu aplikuje. Jeho činy jsou diktovány
p o s e d l o s t í p o m o c i a té se mu dostává v nebývalé
míre: něrr.eckv národ je Hitler a Hitler je rěmeeký národ.
Byla to atmosféra, kdv i Balzac by rmiííl změnit svůj klasický
Ironický ofínitek: > Připíjím na zdraví pitomosti mocí, jež dovoluje vládnout mocí pitomostí*, na tragické konstatování —
drsísZo-H by se nm k tcirro odvahy — : »Přtoíjím na zdraví
moci pitomosti, lež dovoluje v'àdrout pitomostí moci." Zvolna
propadá eelv národ t i t o chorobě, vczečr.stí ir.oçî. Vskutku
všechny ndálosíi: zapáleni řSského sněmu, vyvraždění Roéh-
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¡novy skupiny, zavražděn! Dollfu3se, podvod s BHndenburgovou
závětí, souvislosti s vraždou jugoslávského krále Alexandra,
napalování spojenců, MussoUnirio, cáry smluv, pošlapané závazky, koncentráky atd-, celá ta hrozná galerie zločinnosti,
to jsou de facto hromadně příznaky tcho, co vcelku nazýváme nacismem. N e b o ť v e s v é p o d s t a t ě j e n a c i s m u s s y s t é m z l a , d o k o n á le a d o d ů s l e d k ů a p l i k o v a n ý do c e l é h o v e ř e j n é h o a s o u k r o m é h o
ž i v o t a . Je to systém, v němž věrolomnost je chápána jako
ctnost, zločin jako zásluha, lež a pokrytectví jako povinnost, expansívni válka, s cUem zotročit národy, jako přirozený a žádoucí faktor historického vývoje a individuální
vr?žda jako bezvýznamný detail. Tak v bartolomějské noci
vyvražděni Roehmovy skupiny — Poncet odhaduje počet oběti
na 1.200 — bylo m n h o eseb zavražděno omylem, záměnou
jména, Záležitost vyřešilo gestapo jednoduše: pcslalo pozůstalým popel a omluvný lístek . . .
Při všech těchto zločinech, politických vraždách, Hitler
vždy úzkostlivě dbal, aby měl bezvadně alibi. Stará methoda
všech tyranů: vrah volá: chyťte vraha. Hitler, kterého Poncet
výstižně charakterlsuje jako člověka tří tváři, s obzvláštní
divokostí nenáviděl inteligenci, ba přímo se jí bál, stejně
jako jeho kumpáni. Tak se Goebbels zmocnil Akademie. Heinrich Mann a Thomas Mann, Ludwig. Fulda, Arnold Zweig
u Dttblln unikli koncentráku jen útěkem za hranice. Na jejich
místa nastupují namnoze ubohé figurky prostředních autorů,
ochotných nacismu sloužit. ^Napříště stojí na prvém místě
tendence: nadání přijde až po ní. V písemnictví vládne Profesionální sdružení a komora spisovatelů. Kdo chce psát, musí
být jejfrn členem. A členem může být jen spisovatel, který
souhlasí s novými názory a uplatňuje je ve svých knihách.
Komora spisovatelů upozorňuje ministerstvo propagandy na
kiJhy dobré a špatné: jedny jsou prc-skribovány, druhé šířeny . . . To všecko vyvolává ve všech eborech bujný rozkvět
nechutných tendenčních knih rázu popularisačního. Také
knihovny jsou podrobeny přísné censuře. Nestač! jenom dozírat nad tím, co se kupuje. Je třeba také vylučovat knihy
závadné.«
Tomuto systému je všechno dobré. Účel světí i ten nejhanebnější prostředek. Srovnáváme-li s činy jiných tyranů, jsou
jejich cíle i prostředky vždy stejné, s tím rozdílem, že nikdy
so nepi-ojevily v taliové nestvúrné důsledností a dokonalosti.
V tomto byl Hitler nad všechny tovaryše a učně.
Tak Poncetovo pero zaznamenává událest za událostí, krP-slí
postavu za postavou, spojuje jednotlivé činy a ukazuje jejich
souvislost, jež širší veřejnost, neznající zákulisní podnět či
skrytou pohnutku, nemohla ani dost dobře postihnout. Je to
úžasné drama německého národa, který šel za Hitlerem jako
kdysi v městečku Hammeln krysy za pištcem. Šel za vůdcem,
který byl svůdcem. Ironií osudu byl Hitler posuzován víc
podle svých slov a řeči, oplývajících teuhou po míru a pokoji
1 sliby národu, sliby sousedům, sliby celému světu; ale byl
málo souzen podle svých činů. Tragedie, jež se opakuje neustále v historii jedince i národa.
Vladimír Kalivoda.

Nakladatelská hlídka
Nakladatelské družstvo Máje, v národní správě Syndikátu
Českých spisovatelů, Praha I, Malé nám. 11., si dovoluje upozornit p. t. čtenáře na knihu španělského vědce a spisovatele
Kamóna y Ca jala: Pravidla a rady k vědeckému bádání.
Toto dilo, skvěle přelezené A. A . Hochem, obsahuje řadu
vtipných causarii, jež přímo i nepřímo souvisí s vědeckým
bádáním -— nevyjímajíc ani otázku manželské polovice vědeckého pracovníka. Pravidla a rady k vědeckému bádání si
s chuti přečtou jak vědečtí adepti, tak ti, kdo již drahnou
dobu patři do cechu vědátorů. Objeví tam mnoho, co jim snad
ušlo a co břitké pero španělského histologa podává neobyčejně vtipnou a zábavnou formou. Brcž 90 Kčs, váz. 135 Kčs.
S90
nakladatelství, Praha XH, vydalo Jubilejní
kalendář kalendářů na rok 194S. Cena 35 Kčs.
jjjwfc^»^-^-? Je to objemný svazek í'232 strsr. . který při^^HBflBsS^ náši mnoho praktických i zábavných článků.
Pamatuje i na děti 32strénkovou. bohatě ilustrovanou přílohou dětské četby — Pro neimenSí čtenáře začínáme vydávat novou edici pohádkového "čteni >SORÁXíCY-c. Jednotlivé
svaseěky. doplněné množstvím barevných i černých obrázků,
jsou po 5 Kčs a budou vycházet každých 14 dní. Prv=I čtyři
svazky vyšly najednou: Jak trpaslík rostl, J3k poslal HOnza
duší, oči a srdce na vandr, Frýdolfei 3 hastrman, O potrestaném ChlubíikovL — Opravdovou novinkou v očbcrsé české
literatuře je kniěka Hanuše Fraakla, Reklamní fotografie,
90 Kčs. — 2a součinnosti Matice české jsme vydali rs sbírce
j M M h k .
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»Památky siaré literatury České« knihu Alexandreida, 75 Kčs
a ve sbírce sPřiroda a vědas, doc, dr. Klan, Omamné drOgy,
45 Kčs. — Ve sbírce >30 vítězných lot SSSR« vyšly další
svazky: J. Hornů a J. Pokorný, 80 lot sovětského divadla,
7 Kčs. - B, Matheslus, 80 let ruské literatury sovětské, 7 Kčs,
- Dr Ant. Vrána, SO let sovětského zdravotnictví, 7 Kčs, - A.
J. Pacáková, 30 let sovětské liudby, 7 Kčs. - Dr J. Lang,
SO let, sovětských odborů, 7 Kčs* — Sbírka »Dvouletka v plánu a činech
přináší svazek 9: Třetí čtvrtletí dvouletky,
60 Kčs. — Sbírka Přednášky a diskuse-;* přinesla: sv. 12:
Dr VI. Fišera, Problémy práce ve dvouletém plánu, 35 lvčs. Sv. 21: Arnošt Ke hnán, Co je smysl života, 25 Kčs, a v nejbllžšich dnech vyjde sv. 1S: Kozák, Stolí, Kovárna, Kulturní
jednota a její program, 16 Kčs. — V edici »Československé
právo:- vyšlo: Mobilisaoe pracovních sil, 110 Kčs, váz. 130 Kčs.
- Hornické pensijni pojištění, 75 Kčs, váz. 95 Kčs, a v liejbližších dnech vyjde: Pracovní soudnictví, 75 Kčs, váz. 95 Kčs.
— V nových vydáních vyšly knihy: VI. Smolák, Francouzsky
od A do Ž, III." vydáni, 90 Kčs, váz. 115 Kčs. - Paul de Krulf,
Mužský hormon, II. vydáni, 50 Kčs, váz. 75 Kčs. - Přepychová daň. Předměty a sazby přepychové daně, II. vydání,
12 Kčs. — Průvodce po Praze a CSR v jazyce friuieOuzském,
II. vydání, 75 Kčs. — V generální komisi máme publikace:
Československé doly, 50 Kčs (tištěno na křídě), St. Lom,
Jaroslav Hilbert. Básníkův profil, 30 Kčs. — Věstník České
akademie věd a úměrní,-ix>č. L.V (1910), 30 Kčs. — Moskvu
v dějinách ruského národa a státu, napsal Jos. Růžička,
12 Kčs (Slov. výbor v Praze). — V několika dnech vyjde:
Matyáš Můrko, Rozpravy z oboru slovanského národoplsů,
160 Kčs (Slov. ústav v Praze). Dále připravujeme: J, N. Medynskij: Lidové vzdělání v Sovětském svazu, 50 Kčs,
Albert Schweltzer, Lidé v pralesích, brož. 90 Kčs, váz. 115 Kčs.
— Dr B. V. Černý, "fJvod do podnikového hospodářství v oboru cestovního ruchu, 45 Kčs. — Doc. dr. O. Blažíčelc: Rokoko
a konec baroku v Čechách, 65 Kčs. — Ing. J. Charvát, Cestovní ruch v konjunkturním výzkumu, 100 Kčs. — M. Rosen tal, Marxistická dialektická metlioda, 45 Kčs.
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Nakladatelské družstvo Máje, v národní správó
Syndikátu českých spisovatelů, Praha I, Malé
nám. 11, si dovoluje upozornit p. t. čtenáře na
několik knih svélio nákladu. Ivrev těch druhých,
skvělý exlstenclalístický román francouzské spisovatelky Simone de Bcauvoir, byl příznivě
přijat kritikou jak francouzskou, tak českou.
Toto dílo, zabývající se vzájemným vztahem Udí
a řešící problém odpovědnosti člověka k člověku,
přiblíží českému čtenáři nový francouzský filosofický názor — cxistencialismua, který je nyní předmětem
tolika diskusí. Brož. 80 Kčs, váz. 122 Kčs. — Druhé vydání
známého románu J. R. Vávry: Ahmed má hlad, se těší velkému zájmu — prosíme, zaopatřte si výtisk včas, než bude
kniha rozebrána. J. R. Vávra, který strávil dlouhou dobu
v Africe a pronikl do jejích tajů, líčí v tomto díle celý ten
potlačený, ale vroucí a kypící život dvou set milionů lidí,
jimž budoucnost otevře brány světa. F. X. Salda považoval
toto dílo za jedno z nejlepšícli svého druhu. Brož. 78 Kčs,
váz. 115 Kčs. — Pět povídek mladého literáta F. Llulopada,
sebraných v knize Boj o Venezuelu, vystihuje psychologicky
stav a rozpory lidí, podlomených okupací. Brož. 66 Kčs, váz,
96 Kč3. — Nečekaného úspěchu dosáhla kniha Sága, francouzského spisovatele Roberta Morela, jenž náa ve svém dílo
uvádí do prostředí severských zemí a s hluboce pojatou filosofií čistého lidství líčí osudy prostého člověka Ejala, hledajícího cestu k absolutnímu poznáni pravdy a smyslu života.
Brož. 6-3 Kčs, váz. 103 Kčs. — Mezi naáe novinky patří kniha
E v y Klenové: Tvé dť-ti, Evropo!..,, v níž nás autorka staví
před jeden z nejbolestnějších problémů doby právě minulé
a současné: jaký vztah budou mít ke svému národu děti,
zavlečené za války a vychované v cizí zemi? Toto dílo, mistrně zvládnuté jak filosoficky, tak epíeky, je velkým přínosem do současné česká literární tvroby. Brož. 142 Kčs, váz.
152 Kčs.
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OBZORY, týdeník pro politiku a kulturu. Vychází každ'ju
sobotu. Vydává Výkonný výbor čs. strany lidové. Šéfredaktor
dr. Ivo DucháČek. Odpovědný zírí- líiiu Bedřich Partaj. Návštěvy každou středu cd 11—12 hod. Ústřední administrace:
Praha I, ulice 23. října č. 3. Administrace pro Velkou Prahu:
Praha II. Václavské nám. 19. Telefony pro obě administrace
221255-22.
253-15. 351-B3. 372-04. Inzerce: Praha II, Václavské nám. 19. Telefony: 389-63. 431-41-43. Telefony redakce:
431-41. 457-51. — Předplatné na rok 209 Kčs. na vůl roku
IO Kčs. na čtvrt roku 52 Kčs. — Nevyžádané rukopisy se
nevracejí. — Účet pošt. spořitelny 60^00 — Tiskne Č. A. T.,
Českomoravské tiskařzké a vydavatelské vodníky v Praze II.
Dohíédacl poStovní úřad 25,
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í. V 38-sis's-S si'éha;' A*í30vé a»i 1S80 ŽidĎ, íctefí jiou pod
K " ? - ; . s-':irýc- vojsk 2 sé přináis]I svým oeř*í<je6m občersivs-'. 2- a í. A-s- stí vojsta korají bojoví sv'řer.í za mrazu a
- -ooté-.o SNÍÍ--. ; S 'o V F O R » r.s /¿:<TL- V aťtíických oblastech.
4, 5. £ í. V t > í jsss v p 'ě—, proudu přípravý na jarní boje
maz:fcomsrííJy2 víédnírni vojsky.
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