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Emanuel Morave
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e:
místo

tří

d květnové mobilisace v roce 1938 dělí nás šest let.
V-'
Změnili jsme se za tu dobu všichni a s námi celý
svět. I ti, kdož si namlouvají, že zůstali 'důslední,
přistárli a v mnohém propadli pochybám. Nezměnil se
pouze Čech, také Němec má za sebou nečekané a hrdé
zkušenosti, plné odříkání a bolu. Většina u nás však
tápe, poněvadž dlouhá výchova, jež má být přípravou
novému životu, chybí. Není svítání ani soumraků, aby
si oko zvyklo. Je to náhlý skok do studené vody se bře
v
hu, který
se pod nohami začal sesouvat. - Ani na vysvlék
nutí nezbylo času. Proto ty nářky nad promočenými šaty
a rozčvachtanými botami.
V takové době je velmi těžké vykládat o skutečno
stech. Kdo pak se rád stěhuje z chajdy, na kterou si
zvykl? .Ještě hůře přichází stěhování z navyklých před
stav. Nejvýš neradi se však lidé loučí se zatvrzelým
hněvem a se slepou nenávistí. Známe české sudiče, kteří
prosoudili statek a ještě dnes za peníze, které si musí
odtrhnout od úst, píší tlustospisy, s nimiž se obracejí na
presidenta a všechny členy vlády. Být důsledným v ne
návisti je však nejméně lidské. A tu jsme u lidí, kteří
dnešní běh věcí nemohou si zastřít, ale kteří si jednou
řekli, že musí Němce nenávidět, i kdyby při tom přišli
o to poslednú
Tito lidé stáli snad za povšimnutí, dokud do této vál
ky nevstoupil-jako rozhodující činitel bolšěvismus. Pře
stali být politickými, vojenskými a hospodářskými hod
nostáři, přestali hrát hodnostáře v úřadech, kde se před
nimi chvěli podřízení proto, poněvadž při svých nedosta
tečných znalostech měli za sebou vedoucí politické kapi
tány. Tihle lidé v Protektoráte" ztratili, 1jejich rozmrzelost
byla pochopitelná úzce lidsky, ne národně, ne ve smyslu
doby. Toužili po staré zbahnělé demokracii, jako alko
holik touží pc doušku.
Od chvíle, kdy na válečnou světovou scénu vystoupil
bolšěvismus, Icterý má zcela rozdílné plány s Evropou a
s celým světem, tito lidé nezačali přesto rozjímat. Po vzo
ru s'tarých sudiců vžili se do úlohy vytrvalců: »Za repub
liky byl jsem hodnostář, za Protektorátu mám, pravda
svůj majetek, svou pensi, možnost poctivého výdělku,
rozhodně nehladovím, ale já Němce nesnáším a proto ať
přijdou třeba bolševici, já chci nenávidět, já se chci sou
dit, já jsem, panečku, hlava dubová.« To je logika, kte
vlasti, odpovědnost před národem,
rou nevede láska
nýbrž a jediné zášť. Domnívá se, že nenávidí Němo^Ve
skutečnosti nenávidí dobil, jako kdysi výrobci petrolejo
vých lamp nenáviděli elektrický proud. Tyto lidúnepřesvědčíme. Nenávist je hřeje jako kožich. Naší povinno
sti však je vykládat
skutečnost.
Musíme ji vy
kládat těm, kteří ještě nenašli cestu a kterým halasí do
uší duchové odbyté minulosti.
Nenávidět jest a bylo
snadnější než milovat a mnohem snadnější než střízlivě
se dívat.
Před šesti lety západní demokracie, které jsme měli
sobě připoutány smlouvami silnějšími lodních lan, se
lhaly proto, poněvadž jim chyběly síly na udržení evrop
ské mapy. kterou s takovou slávou proklamovaly před
necelými dyaceti lety. Hospodář, jemuž je padesát, nepře
ceňuje své možnosti. Proto rář přenechává grunt synovi a
jde na výměnek. Zápgdní demokracie, které měly už dáv
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no padesátku za sebou, nepomýšlely na to přenechat pole
Éeklyi
nové době, která musila být socialistická.
si, že budou po starém hospodařit, dokud je duše na ja-*
zyku. S těmito skrblickými starci spojili český osud poli-»
tikově demokracie. Věříce v sílu západních demokracií*
jsme v květnu před šesti lety mobilisovali. Ani zdaleka
jsme netušili, že mobilisujeme proti Zítřku jako čeledíni
Včerejška.
Slabost západních demokracií ukázala se nejen
v Mnichově 1938, po porážkách v Polsku, v Norsku a va
Francii, nýbrž hlavně v roce 1941, když si musily na
pomoc pozvat bolšěvismus, onen bolšěvismus, kterého se
zhrozily v letech 1936 až-1938, když zasedl ve Španěl
sku, »v lidové frontě« Francie, když měl od smlouvy;
z roku 1935 v Československu svou »letadlovou loď«<
Anglie se tehdy třásla před možným vítězstvím bolševismu ve Španělsku a před jeho dalšími úspěchy ve Francii
a Československu, proto usnadnila dodávání válečného
materiálu Francovi, proto povalila Bluma ve Francii a v,
neposlední řadě v Mnichově i podřízla krk Českoslo
vensku. Rozmrzelý Stalin rád přistoupil na dohodu
s Říší roku 1939, která mu zaručovala polovinu polského
území. Nechal západní demokracie se dusit ve vlastní
šťávě. Myslil, že se navzájem usmýkají s Říší a on že
jim nakonec zasadí ránu z milosti a převezme jejich ev
ropské dědictví. Stalin se však zhrozil německých úspě
chů, v letech 1939 a 40 podobně, jako několik let před
tím Chamberlaina polekaly sovětské úspěchy ve Španěl
sku, Francii a Československu. Rozhodl se jít s poloporaženými proti silné Velkoněmecké říši, podřídil se po
třebám světového Židovstva.
Kdyby

zvítězila

nepřátelská

koalice.

Západní kapitalistické demokracie nedovedly př&«
stavět Evropu po prvé světové válce, kdy nikdo jim
v tom nepřekážel. Německo kapitulovalo, Rusko se po
tácelo v. revoluci. Francie byla tehdy nejsilnějším stá
tem Evropy. Měla jen 40 milionů obyvatel, hospodář
skou soustavou byla závislá na Anglii a Americe. P®
této válce, kdyby zvítězila nepřátelská koalice, v Evro
pě by byl jedinou velmocí Sovětský svaz, který by ne
měl jako kdysi Francie 40, nýbrž 400 milionů obyvatel
a který by byl ha Anglii a Americe hospodářsky zcela
nezávislý. Jestliže před touto válkou Francie čas od
času se marně pokoušela dělat samostatnou politiku
evropskou, Sovětský svaz by se nikdy Anglie na nic ne
ptal. Pokračoval by ve své permanentní válečné mobilisaci. Evropský průmysl by byl začleněn do průmyslu
zeměděl
sovětského, evropské zemědělství připojeno
ství sovětskému. Evropa by dala Stalinovi armádu, 30
milionů vojáků a 50 milionů dělníků a dělnic v továr- nách. Dalších 50 milionů Evropanů by bylo přesídleno
jako nevolníci do sovchozů Ukrajiny, na Sibiř a do Turkestanu. Evropa by prožila ve velkém, co prožili obyva
telé Sovětského svazu při zahájení prvé pětiletky, která
byla spojena s přestavbou Sovětského zemědělství a s ve
likým stěhováním národů.
Kdyby nebylo revoluce a jí zplozené bolševická
diktatury, Rusko mělo stále ročně přírůstek 3 milionů
obyvatel. Tak tomu bylo v posledních letech před prvou
světovou válkou, do které carské Rusko vstoupilo s více
než 175 miliony obyvatel. Pověsti o velikých ruských
ztrátách v prvé světové válce jsou vylhané. Carské Ru1
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velikým ofensivám západních kapitalistických mocností:
8ko válčilo ve skutečnosti jen dva roky. Na podzim
1916 ustaly na ruské frontě operace. Od jara 1917, kdy
1. ofensiyě politické, která si vzala za cíl vylomeni ně
vzplanula revoluce, nepadla tam rána. Letní operace
meckých spojenců ze společné ťřonty. Slo o nátlak na
Kerenského neštály za řeč. Všeho meto carské Rusko
Finsko, zradu Badogliovu, židovské intriky v Maďarsku
prvé
válce
světové
mrtvých,
jen
800.000
ale
několik
a umlouvání Bulharska. Do generální politické oíenšivy.
v
milionů zajatých, kteří se většinou vrátili domů. Na Západu patřil také nemravný nátlak na neutrály, kteří
území, které po prvé světové válce Rusko ztratilo ve jsou s Velkoněmeckou říší v obchodním spojení. 2. Oíenstřední Evropě, žilo 25 milionů obyvatel. Poněvadž za sivě propagační, kteťa se měla snažit o roztřepení němec-'
‘války obyvatel normálně přibývalo,
bolševická vláda
kých nervů, a 3. ofensivě letecké.
převzala v roce .1917 asi 160 milionů dnší. My víme, že
Výsledek těchto tří generálních ofensiv Západu je
na stejném území, po 20 letech, byly napočteny jen 174 prozatím bilancí trapných porážek. Italie má republimiliony obyvatel, což bylo ovšem pro sovětskou vládu
kánsko-fašistickou vládu a pozvolna se zotavuje z otravy
velmi nepříjemným překvapením. Tvrdila stále, že roční
nepřátelské demoralisace. Madársko se zbavilo Židovstva
přírůstek obyvatel činí nadále 3 miliony. Kdyby nebylo
a sáhlo po zbrani,. Finsko odmítlo sovětské podmínky a
bývalo sovětské vlády, na zmenšeném ruském území
Bulharsko ztvrdlo. Nervová ofensiva končila prozatím
mělo tedy od roku 1917 do roku 1937 přibýt nejméně 60 těžkými rozpaky, poněvadž hrozby »druhou frontou«
milionů obyvatel. Místo
220 milionů
obyvatel,
přestávají Evropu zajímat. Hřmotilo se s nimi trochu
které
by bylo čítalo
carské
Rusko
dlouho. Letecká ofensiva proti německému civilnímu oby
v roce
1937, Rusko
bolševické
mělo
vatelstvu prozatím končila pro nepřítele značnou ztrátou
o 46 milionů
letců.
'
m é n ě. Tyto cifry mluví za célé svazky. Ještě před po
_ Když selhaly
sledním katastrofálním
sčítáním lidů sovětská propa
Anglie stojí před .těžkým rozhodnutím.
ganda tvrdila, že Sovětský svaž má na chlup stejný pří
politické pikle, propagační strašení a letecký teror, ne
změření zbraní. Ale
růstek obyvatelstva jako celá ostatní Evropa. Ve sku
zbývá než opravdu se rozhodnout
tečnosti však roční přírůstek
obyvatel v Sovětském
pro Anglii, která má jen 45 milionů opravdových Angli
čanů, obětování jedné divise znamená mnohem více, než
svazu činil jen 700.000 duší, méně než čtvrtinu přírůstku
režim
stál tedy
zánik pěti divisi sovětských nebo tří amerických. A nv Rusku carském. Bolševický
jimi
během 20 let národy
aby hlídala
vojska,
žijící
ém
giie potřebuje
na sovětsk
celke'm
mi
území
panství.
Jen v Indii ^
46 milionů
životů.
také své světové
Evropa, ležící na západ od sovětských hranic z ro
lionů nespokojených nevolníků. Nejde jen o udržéní po
ku 1938, čítá 350 milionů obyvatel. Z toho Anglie si činí řádku v britském impériu, jde také o to, jak budou
přechodně nárok na 150 milionů obyvatel západní Evro
vyhlížet mocenské poměry po této válce, i kdyby pro
py románského původu a na obyvatelstvo západního Ně
Anglii i její spojence končila vítězně.. Jak by se Anglie
mecka a části Skandinávie; Na 200 milionů Středoevro
snesla s bolševismem, kterému nabízí Evropu? Anglie je
panů bylo přiřčeno Stalinovi pro případ, že se podaří
dnes zřetelně stranou sovětsko-americké koalice. Tito
Velkoněmeckou říši zdolat. Sovětský režim nespotřebopovedení spojenci s ní prostě nemluví, když má jiné
Vává pouze energie přirodní a suroviny, onjejedriím
mínění.
znejvětšíchkonsumentůlidskýchživotů,
Evropa je dnes ohrožena sbíhavým útokem bolšejaký
objevil.
Nynější náš vicko-americkým, v němž Anglie dělá posluhu. Mnohým
se kdy v dějinách
potravinový příděl, který známe jako válečný, převyšuje
zapeklým českým »demokratům« stále ještě není tato věc
stále ještě potravinový, příděl mírový v^sovétském řádu.
jasná. Nejsou sami. Ona není jasfiá také některým pros
©btíže zásobovací, ošacovací a zařizovací, které prožívá
tým Angličanům. Za vzpomínku stojí, jak se chovaly
současná Evropa přechodně za války, jsou 'mnohem men
Spojené státy po první světové válce. Stáhly se z Evro
ší permanentních obtíží za míru v řádu sovětském.
py, nechtěly mít s touto ^pevninou nic společného. Po
Je možné, že si v Anglii myslí, že velikým evropským
dobně by se chovaly po této válce, kdyby Ríše pod
soustem se bolševismus nakonec zadusí, že na sovětisaci
lehla. Američtí- Židé totiž se nestarají o britské zájmy,
střední Evropy nestačí. To je omyl. Sovětisace střední
nýbrž o to, aby protižidovské hnutí, kterým je nezadrži
Evropy by byla provedena i za cenu 50.milionů životů.
telně zachvacován celý svět, bylo docela vymýceno. To
Tyto dny jsme se z tisku dověděli, že v roce 1938 bylo v nemůže obstarat demokracie, která se - ukázala slabou
Praze jen 9000 novonarozenýcíp ale v roce 1943 už 19.000. proti růstu tvůrčího secialismu." Zde může udělat pořádek
A to jsme uprostřed největší Války dějin. N acionál
protižidovskou
každou
který
ně
bolševismus,
jediné
socialisti
ck á revoluce
hossvým
novým
myšlenku uklidí tím, že mozek, v němž našla místo, zeza
podájŕským
řádem
podporuje
populaci
du prostřelí.
se stal dnes pr o s t ě
o 1š e v ismus
Všech nároďů.
židovské
Bolševicko-sovětská revoluce národní
pomsty
popravčím
ve službách
populaci oodlamuje.
ňa d Evropo
u, která je už nesporne důkladně zamoře
Před malými evropskými národy nejsou tři cesty do na zdravými názory o Židovstvu. Něco takového Židé v
budoucnosti; 1. kapitalisticko-demokratická,
2. nacionál
Americe nemohou potřebovat, hlavně v době letadel.
ím socialistická a 3. sovětsko bolševická, nýbrž a jediné
Nejsou tři cesty, jak si vykládá pohodlný český ma
dvě: nacionálně socialistická nebo sovětsko bolševická.
loměšťák. Světové Židovstvo se rozhodlo, že bolševismus
I kdo by nemiloval Němce, nemůže nacionálně socialistic
bude jeho zbrojnošem. Židovstvo už obkládá za přežilou
ké revoluci, jejímiž jsou nositeli, upírat její veliké klady
demokracii. Ód květnové mobilisace v roce 1938 dělí nás
sociální, národohospodářské a organisační. Zatěžkávací
šest let. Změnili jsme se všichni a při tom mnohé před
zkouškou nosnosti nacionálně socialistické revoluce po stavy, které jsme odmítali, dnes není možné máváním
Všech stránkách je uplynulý rok anglo-a'merického tero
rukou zaplašit. Jestli kdy židovský problém zasloužil
ru. Morálně německý národ ztvrdl, hospodářství ve své bedlivé pozornosti, pak je to právě nyní. Demokracie
organisaci neutrpělo, zásobování je přesné, vlaky jezdí na 'byla dobrá
tomu, aby Židovstvu pomohla do sedla. Je
minutu, pracovní hodiny sě úzkostlivě dodržují. Státní
však slabá, aby se mohlo v sedle udržet. Jediný bolševis
síroj se ani na minutu nezastavil. Německá branná moc mus zmůže, aby před Židovstvem vybudoval zeď, hrůzy
dostává v dobře vychované a uvědomělé mládeži stále
a ze Židovstva udělal nedotknutelné božstvo, kterému
lepší ročníky. S lepším vojenským dorostem přicházejí
bylo Prozřetelností svěřeno panství nad světem. Jediné
také z německých továren lepší zbraně, jak frontě, tak
bolševismus je s to ze Židovstva vytvořit posvátnou a
hlavně strategickým zálohám.
vybranou kastu. 1
.
Ríše v uplynulém roce neprováděla úspěšnou obraNe tři, nýbrž pouze dvě cesty má Evropa na vy
nu jen proti sovětským silám, ona s úspěchem čelila třem
branou.
'2
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Přítomnosti

národní

fronta

povídá i přes četně výjimky výši vzdělání průměrně
také vyšší nadání - jinak by přece celé naše školské vzdě
lání se všemi zkouškami a diplomy bylo jen masopusftil
žert, a to nebude jistě chtít nikdo vážně tvrdit.

Prof. dr. K. V. Müller:
Biologická

budoucnost

Čechu

Mluví se mnoho o naši budoucnosti národní, ale
málokdo si uvědomuje, že její zajištění spočívá v ně
mcemdocela jiném, než v jaké řeči budou tabulky, ozna
čující ulice v českých městech. Vyžádali jsme si od ře
ditele Ústavu pro sociální anthropologii univ. prof. dr.
K. V. Miillera původní příspěvek jednomu z nejdůle
žitějších našich národních problémů. Přítomnost je pruní^
která přináší výsledek tohoto zajímavého'zkoumání. Z ně
ho každý člen naší inteligence si uvědQnií,že pro něho
platí zvýšenou měrou devisa: Budoucnost národa je v ná s,
1 iž po řadu generací pozorovali populační slaíisiikové
cj u všech evropských kulturních národů
- a především
Francie se tu stala vzorem - povážlivý zjev, který byl vždy
uznáván za velké nebezpečí, hrozící dalšímu trvání těchto
národů, ato: mizení
porodů.
Průměrná plodnost klesala
velkoměstech,
leč
později
i na venkově - tak
zprvu
ve
—
silně, že se početně dostačující obnovování národů stávalo
pochybným, ba že bylo dokonce možno předem vypočítali,
jak zcela očividně se poměrně rychle zhroutí jejich početné
síly v příštích desetiletích. Také národ německý a český pro
dělávaly týž povážlivý vývoj, teprve v poslední době lze
opět u obou - u německého národa od r. 1934, u českého
od r. 1939 — pozorovali jistý vzestup plodnosti, který však
ovšem ani u hfěmců ani u Cechů nestačí, aby zabezpečil do
budoucnosti i jen pouhý dosavadní číselný stav - při čemž
Účinkům války.
se ani nepřihlíží
Tato kvantitativní
stránka populačního vývoje je
v hrubých rysech dostatečně známa. V ní však naprosto ne
ní zdroj největšího biologického nebezpečí pro budoucnost
našich národů. Veškerá vážnost situace na poli biologického
vývoje národa se ozřejmí teprve tehdy, jestliže podrobíme
úvaze také kvalitativní
stránku problému.
tomu však je třeba nejprve poukázat! na poznatky na
uky o lidské dědičnosti a sociální anthropologie, poznatky,
které jsou všestranně dokonale zajištěné a podle nichž je
bezpečně zjištěno, že každý člověk’ je přísně a neúchylně
spjat se svými dědičnými disposicemi nejen ve svých těles
ných znacích, jako jsou na př. forma vzrůstu, barva vlasů a
očí, nýbrž také ve svých duševních vlastnostech. Slabomyslnost a stejně i vysoké nadání se jednoznačně prokázaly jako
vrozené, zděděné, podmíněné dědičnými činiteli. Ani ta nej
lepší výchova nemůže rozvinouti genia, ba ani skrovný
talent ze slabomyslného a s druhé strany nás zkušenost zno
vu a znovu učí, jak si zvlášť nadaní tvůrčí lidé přes všechny
nepříznivě okolnosti okolí prorazí svou cestu do sféry své
níž jsou zděděnými vlastnostmi po
vlastní působnosti,
voláni, poslouchají prostě toto své vnitřní dědičné povolání,
jako vůbec výraz „povolání" poukazuje tomuto hluboké
mu smyslu vrozeného lidského snažení. S druhé strany víme,
jak odlišně
jsou lidé téhož národa od přírody nadáni a
to jak co do svých povahových, tak obzvláště duchovních
vlastností. Žádný národ nemůže zajisté pozůstávati jen ze sa
mých členů Akademie ayíme příliš dobře, že takě všichni
akadaerkové kdysi vzešfi ze skromných rodinných poměrů
rolnických, řemeslnických i dělnických, takže po této strán
ce téměř každá rodina z lidových vrstev má ve svých vze
stoupivších nebo ještě teprve
vzestupu v budoucnosti
povolaných příslušnících také nějakým způsobem účast: na
tomto vytváření vzdělané nebo vůdčí vrstvy. Víme dále, že
nikoli všichni nositelé akademických titulů bývají rovno
měrně stejně nadaní a že teprve je mnoho těch, kteří ač
snad byli právě tak nadaní, musili se spokojiti vinou zvlášť
tíživýcl» sociálních okolností pouhým jednoduchým vzdělá
ním v národní škole. Ale zhruba a v průměru přece jen od

Biologická

odpovědnost

nadaných'

V průměru tedy jsme oprávněni, abychom považovali
rodiny svých národů podle stupně jejich vzdělání celkem
také za nositele více nebo méně hodnotného dědičného!
státku, více nebo méně vysokého dědičného nadání, více!
nebo méně vzácných výkonnostních hodnot, více nebal
méně značné schopnosti a povolanosti odpovědnějším, ná«
xočnějším a těžším úkolům v řádu a poměrech národa. Ví«
me, že sice ze vzdělanějších vrstev příležitostně mohou vze«
jiti také duchovně méněcenné, ba někdy i slabomyslná děti,
to však nikterak neodporuje pravidlům nauky o dědičnoslý
řídícím se zákony pravděpodobnosti.*)
Rozhoduje to, že po všech těch mnohých šetřeních n*
tomto poli každému národu vyrůstají z rodin, které jsou mx
siteli jeho vzdělanosti, ve vyšším procentu nadané a vysocg)
nadané děli, než z rodin s nižší vzdělaností, u nichž- děti vy*
soče nadané tvoří výjimku.
Takto posuzováno právem se nám objevuje, že výkon«
nosí toho či onoho národa je zajištěna především dostateó*
ným biologickým obnovováním jeho nejždatnějších a nef*
nadanějších vrstev. Národ, který se rozmnožuje silnou měrou
z nejspodnějších výkonnostních a vzdělanoslních vrstev,
může bezpečně počítali s tím, že nevydá ze jsebe v příštích
generacích žádný vystupňovaný výkon kulturně tvořivý,
tím spíše, když jeho plodnost v celku nedá očekávali, že se'
jeho počet zvýší. Zůstává-li plodnost nějakého národe
u všech nositelů výkonnosti stejná, pak nutno počítali taká
s trvale stejným kulturním stavem, zejména tehdy, kdyä
obecná plodnost nedostačuje
zachování dosavadního sta«
vu početnosti. Leč ani tak tomu již není u našich národů,
plodnost našich evrop
nýbrž ještě před tím, než obecná
ských kulturních národů poklesla na číslici, která již nedo
stačovala zachování dosavadního počtu obyvatelstva, byl
již zjištěn pokles porodů/strach z dětí, u v ědomělézúžovánírodinjakolypickýjevprávěuoněchna*
daných
vršte v,.které
ve Svém klínuopairují
dä«
nenahraditelné
nejhodnotnější
a zcela
Pro německý národ upo
dičné linie sviěho národa.
zornil po prvé vůdčí německý rasový hygienik Frit*
Lenz nejdůrazněji na podkladě pruské statistiky z r. 1912
na nebezpečí, které vyplývalo z odlišné kvóty porodnosti
u jednotlivých sociálních vrstev. Objevil tyto průměrné ičísn
lice dělí, připadajících na jednu manželskou rodinu«
.
Tabulka
1.
.

Důstoiníci. vyšší úředníci,
svobodná povolání
Zřízenci
Řemeslníci a tovaryši se vzděláním na učňovských školách
Tovární dělníci bez vzdělání ma
učňovských školách
Nádeníci a čeledínové

F. Lenz (podle zemské statistiky 1912).
výbornému
*) Pro podrobnější studium budiž tu ddkázáno
úvodu v náš obor: Bohumil S « 1 a: Dědičné zdraví. Knihy pra
život. Cín. Praha.
1
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Leč jat süne podléhají vrstvy nadané ještě také „protivyběiu"*), ukazuje příklad ze školské statistiky krátce před
vypuknutím druhé světové války. Na školách v Gdansku
i. 1937 byli zastoupeni rodiče četiTych dětí v úhrnu rodičů
všech školáků takto: na vyšších školáci^ 2/12, na středních
školách 3/12, na národních školách 5/12 a na pomocných
školách 8/12.
Zcela stejná pozorování lze zjistiti také na českém škol
ském materiálu, jak to dokazuje výsledek pečlivého šetření
B. Sekly: Ženy ze sociální třídy samostatných a nájemců
měly při sčítání lidu podle povolání r. 1930 v býv. Českoslo
venské republice průměrně 3.6 dětí, ženy úředníků 1.7, zří
zenců 2.5 a dělníků 3.0 dětí. Poněvadž mezi samostatnými
a nájemci je obsažen velký úhrn malých lidí v samostatném
povolání na městech i na venkově, nevyplývá odtud jas
ný obraz skutečných biologických pochodů výběrových.
Zvlášť zřetelný bude obraz, uvažujeme-li třebas rozčlenění
na veřejné služby a svobodná povolání, při kterém sice opět
samostatní a nájemci s 2.1 dětmi stojí nad průměrem (1-9),ji
nak však vykazují úředníci s 1.6 nejnižší počet dětí, zřízienci
s 2.1 střední, a dělníci a nádeníci s 5.3nej vyšší počet dětí.
Úřední statistika musí nadto nutně vykazovali určité hrani
ce, které jsou pro náš účel nedostatečně ostré, poněvadž
je odkázána na hospodářské a sociální skupiny, tvořené po
dle jiných hledisek. Proto může vždy pouze nedostatečně
znázornili problém, jak silně se rozmnožují skupiny vlast
ních nositelů
nadání.
Ještě nejtěsněji se přiblížíme
ke skutečnosti, zvolíme-li za východisko stupně
vzdě
lání a přezkoušíme jejich plodnost po řadu generací v ně
kterém rodu, který je jinak sociálně a hospodářsky složen
co možno stejně (homogenně), takže všichni rušiví činitelé
jeou vyloučeni a rozhodující rozdíly mezi jednotlivými členy
řady, která je podrobena vyšetřování, spočívají právě jen
a výlučně ve stupni vzdělání.
Výsledky

zkoumání

u jednoho

policie, jejíž úřednictvo je uspořádáno' bez ohledu
jhodnostem, které částečně závisí na věku, pouze podle stup
vzdělání.
ně jeho
Nejde
tu tedy, nač výslovně upo
zorňujeme, o skupinu š uzavřenou plodností, poněvadž v
tomto materiálu jsou obsaženi také úřednici mladší. Tento
materiál se však výtečně hodí
posouzení rozdílů
plod
nosti mezi skupinami podle vzdělání, poněvadž lze předpokládati, že ve všech-skupinách
bude přibližně stejné slože
ní podle věku a podle toho, jak dlouho trvá manželství.
Tabulka
L Průměrný počet dětí úhrnem.
Průměr
Stupeň vzdělání
1
2
3
4
5
€
Policie
1.37 0P2 0.86 0.78 0.30 0.63») 0.88
Četnictvo
1.41 0.83 0.82 0.80 0.30 0.35») '0.93
(1 * národní škola. 2 = měšťanská škola. 3 = odborná Škola,
4 = střední škola. 5 = maturita. 6 = vysoká škola).
I když nutno miti na zřeteli u maturantů
a vysokoško
láků určité zvláštní okolnosti, které zčásti vysvětlují abnor
málně- nízké cifry (silnější příliv mladších neženatých živlů
v posledních létech), přece jen je celý obrázek jednoznačně
jasný. A bude ještě zřetelnější, provedeme-li podobné roz
členění podle- počtu dětí (tabulka 2).
Tabulka
3.: POČET VLASTNÍCH ŽIJÍCÍCH DÉTl
vzděláni:

Stupně
1
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*) Protivýběrem nebo kontraselekcí nazývá biolog národa
onen vývoj differenciální plodnosti, který odporuje přirozenému
vývoji, vyžadujícímu, aby zdatnější linie se v životě silněji
uplatňovaly, a který tím podmiňuje biologické
podleh
nu 11 těch nejpřizpůsobivějších a nejnadanějších jedinců.
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Takováto možnost se v naší domovině ponejprv naskytla
významným sociálně anthropologickým zhodnocením kme
nových listů příslušníků proiektorátní policie. Kmenové listy
byly vypracovány pro správní účely. Pánové generálního
velitelství uniformované a neuniformované policie podpo
rovali tento záměr a vyšli mu se vzácným pochopením vstříc.
Ve společné a družné spolupráci za finanční podpory na
dace Reinharde Heydricha vykonala řada českých spolu
pracovníků v ústavu pro sociální anthropologii a lidovou
biologii při Německé Karlově universitě a v ústředním sta
tistickém úřadu rozsáhlá zhodnocující šetření tak čile, že
již poměrně po krátké době je možno uvésti důležitější vý
sledky, které mohou dáti odpověď na mnohé otázky naše
ho velmi rozvětveného vědního oboru.
Snad nejvýznamnější otázka, kterou lze vzhledem po
dobnému materiálu položití, dotýká se, jak jsme již viděli,
souvislosti mezi vrstvou nadaných a plodností. Na tomto
poli byly vypočteny první číslice, a musí býti ihneď řečeno,
že také pokud jde o český národ, jsou co nejvážněji po
tvrzovány obavy českých rasových hygieniků.
Vysoké
vlohy nadání, jejichž příznivý rozvoj umožnil také české
části obyvatelstva naší společné vlasti tak mohutný kultur
ní vývoj a dosažení německé úrovně výkonnosti, „v čemž
Češi daleko předčili ostatní slovanské národy ve staré
monarchii, - tyto
vysoké
vlohy
jsou ve vel
kém nebezpečí,
že v několika
málo
gene
racích
opět
vyhynou
vinou
z c' la nedo
statečného
rozmnožování
jejich
nositelů,
jak to bylo
pozorováno
velkých
u jiných
kulturních
národů
evropských.
To se ukazpje na našem materiálu už při hrubých prů
měrných číslicích porodů obou větších druhů protektorátní
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Ukazuje se tedy, že u vládní policie v nejnižší vrstvě
vzdelanostní je přesně pouhá jedna pětina bezdětných, na
proti tomu ve skupině absolventů středních šiml přes polo
vinu a u maturantů dokonce přes tři čívrany- Sousta ve jed
noho dítěte vládne v nižší prostřední skupině (absolvenii
měšťanských a odborných škol) a už ode dvou dětí nahoru
je patrna zřetelně stoupající převaha nejnižších vzdělanost
nich skupin.
Rozhodující však při tom není sensační schodek u sku
piny maturantů, který se musí zajisté vysvětlovali částečné
odlišným složením věku, nýbrž neustálý povlovný úbytek
nejvyšším,
počtu dětí od dolejších vrstev vsdělanostních
tedy na příklad skutečnost, že absolventi středních škol vy
kazují nikoli o mnoho větší než poloviční plodnost proti oné
skupině, která má pouze vzděláni % národní školy. V této
skupině existuje ovšem přirozeně, abychom to ještě jednou
opakovali, množství elementů, jejichž nadání bezpečně by
vystačilo také k návštěvě střední nebo dokonce ještě vyš
ších vzdělávacích ústavů, leč vedle toho je v této skupině
určitě také velká část oněch, kteří by
lomu jen lak beze
všeho nebyli schopni a kteří se proto spokojili se skeemněj šími místy, na nichž ostatně s nejvyšší odpovědností a s pev
ným charakterem musí uměli vykonávali svou těžkou službu.
Tím se zase oni ocitají na vzestupu jako zřetelná výběrová
skupina, alespoň pokud jde o charakter z masy ostatních,
kteří vychodili národní školu.
Z výše uvedených výsledků Seklova šetření lze s prav
děpodobností usuzovat, že v tomto našem šetření policejních
poměrů je takřka vyzvednuta pouze prostřední partie z cel\
*) Základní ciíry Jsou příliš malé. odtud silnější výkyvy.
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kov* křivky souvislosti mezi variací a plodností u českého
národa. S jedné strany je možné, ba pravděpodobné, že bu-.
dou nalezeny ještě nižší průměrné číslice dětí u velkého po
čtu vysokoškoláků na místech z části podstatně vysokých
vzhledem tomu, jak malý počet jich se po skončení vyso
koškolského studia ocitá v policejních službách. Pro tento
předpoklad hovoří také úřední statistika jiných zemí (česko
slovenská statistika bohužel na tomto poli selhává - srov
nej však plodnost pruských manželství podle Lenze). S dru
hé strany je to určitě z masy absolventů pouhé národní ško
ly elitní skupina, která se prokázala schopnou, aby se osvěd
čila v policejní službě jako hlavním svém povolání. S obou
těchto stran tedy a především, pokud jde p dolejší vrstvy,
poskytuje národ jako celek, ještě širokou hojnost extrémněj
ších případů, což jsme zachytili ve svém materiálu. Bohužel,
není nejmenší pochyby, že by bylo nutno počítati s délek o
vyššími číslicemi, kdybychom zkoumali počet dětí na pří
klad u oněch méněcenných a asociálních živlů, s nimiž se
naši stateční policisté musí dosti často makavě potýkat.
.
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S hlediska kulturně biologického lze
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tedy také u českého národa, jasně seznali nebezpečí zvrhnu
tí, degenerace jvinou protivýběru. To jest: půjde-ii vývoj
stejným nezmeneným směrem dále, budou nutně rozmno
žovali a zvyšovali svůj podíl v národním celku dědičně mé
ně hodnotní, dědičně méně nadaní lidé, a stále silněji se
budou v příštích generacích uplatňovali tupější, ba až slabo
myslní lidé, lidé při nejmenším sociálně indiíerentní, ne-li
dokonce asociální, kteří se ve svém jednání velmi málo řídí '
mravně hodnotnými představami, zato však daleko spíše
svými temnými pudy. Český národ by pak takto byl stále
méně s to, aby zachoval své nynější dobré průměrné nadání
a svou pracovní zdatnost, a bylo by stále méně pravděpo
dobné, že opět jednou vydá ze sebe kulturní tvůrce Sme
tanova nebo Dvořákova formátu.
Nebezpečí to je tím vážnější, že již v nedávné m i n ulosti bylo lze pozorovali podobný pochod. NNaše zkoumání totiž zjišťuje, aniž bychom zde uváděli
číslice, že, měřeno počtem sourozenců, naši policisté pochá
zejí z rodin o to početnějších dětí, čím nižší je jejich sociální
stav a vzdělání a obráceně: čím vyšší stav a vyšší vzdělání,
tím chudší dětmi byli jejich rodiče.
Nutnost
protiopatření
Německý národ však právě na poli biologické praxe
zahájil údobí sebevzpamalování, které již vedlo -k opravdu
úspěšnému rozběhu.
Jak Známo, započala nejen u Nněmeckého národa od r.
1934,ale také u českého národa v posledních letech změna
lepšímu, alespoň potud, že opět stoupají všeobecné cifry
porodů. Nelze však ještě říci, podlé dosavadního pozorování,
zda se toto stoupání všeobecných číslic porodů děje rovnou
měrou v nižší výkonnostní vrstvě jako i ve vyšší. Není
tedy také přípustné, abychom věřili, že je již nebezpečí snízeného nadání zastaveno stoupnutím celkové číslice porodů. N
Důvod, že všeobecná číslice porodů stoupá, není jistě
ryže hospodářského rázu, velkou úlohu hrají při tom určitě
také mravní momenty. Pro žádoucí stoupání počtu dětí právě
ve zdatných a nadaných rodinách všech stavů a povolání
byla jistě v dřívějších dobách brzdícím důvodem hospodář
ská a sociální starost o budoucnost dětí a ta bránila nej
spíše uskutečnění čistého a přirozeného přání miti hodně
dětí. Naše doba však a zejména poslední léta přes všechna
oetátní omezení přece jen dovedla ze světa našich představ
zaplašili velkou ponurou příšeru nezaměstnanosti. Každý
ví, že teď i po válce bude třeba zdolali obrovskou míru
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v náboženském zájmu viděly i primérní zájem lidský a
národní, tedy o věku tak zvaném románském, o době go
tické a barokní, zkrátka o údobích, kdy náboženské zájmy
převládaly i v životě všech národů západní Evropy třebas
určitými a nedůležitými časovými diferencemi. Osvícenetví. Velká revoluce, německý romantismus, anglický li
beralismus i historický materialismus odsunuly však •ná
boženský zájem ze života evropských-národů do pozadí a
protože jsme i my společně s ostatními národy Západu
prožívali tyto proměny s sebou, nelze naprosto říci, že by
emysl českých dějin v oněch časech zůstal náboženským,
tak to viděl Masaryk, ledaže bychom soudili, že svůj ná
boženský smysl českých dějin vnesl do naší národní histo
rie jako jakési apriorní historicko-filosofickéschéma, vy
hovující jeho vnitřnímu názoru a založení,po případě i je
ho politicko-polemickýmpotřebám. Zkušený historik dá
Ea pravdu tomuto tvrzení, protože vady Masarykovy kon
strukce vycházejí lehce najevo při přímé konfrontaci s čes
kými dějinami. Z té však plyne pro nás poučení důležité:
tak jako české dějiny vůbec nelze ve velkých a základních
Jejich rysech vyjmouti z obecného historického dění ev
ropského. i to, čemu říkáme smysl českých dějin, neliší se
podstatně od smyslu dějin evropských.Jako prožíval a pro
tivá národ český svůj vývoj s ostatními národy Západu a
Eejména evropského středu, prochází obdobným vývojem
I jeho dějinný smysl: ani národ, ani jeho dějiny, ani je
jich smysl a obsah nelze isolovatiod ostatní evropské sku
tečnosti.
Odpůrce Masarykův J* Pekař nesouhlasil, jak známo,
t Masarykovým výkladem. Pro něho je smysl českých
dějin v udržení a rozvoji národní existence, čili v ideji ná
rodní, v nacionalismu. této definici měl Pekař přirozeně
velmi blízko,protože sám žil a pracoval v době, jejíž hlav
ní náplní byl liberální nacionalismus 19. století, z něhož
Eejména malí národové získávali mnoho sil. Ale i Peka
řovy názory chceme podrobiti podrobnějšímu přezkoumání
a srovnání s během naší národní historie'.A tu především
nelze nechati bez povšimnutí,že idea národní, to jest prin
cip sebezáchovy, je pouhou analogií pudu sebezachování,
Enämého u všech živých organismů. Užijeme-li tohoto bio
logického hlediska i pro národy a rodiny, pak je ovšem
velmi těžko najiti národ nebo rodinu, které by se tohoto
pudu zřekly, to jest, které by usilovaly o svůj zánik. Vý
klad národních dějin, zejména ovšem výklad hlubší a do
výšin zaměřený, nelze však založiti na faktorech tak pri
mitivních. jako jsou anlmální a vitální pudy. Ale nehledítne-li na to, že vůle udržeti se při životě je pro každý ná
rod věcí až příliš samozřejmou a že nestojí za to, aby se
E ní koncipovalcelý smysl dějin, i srovnání s historickou
Ekušeností ukazuje na velké vady. Byla idea národnostní
«kutečně základní silou českých dějin v době gotické nebo
vůbec v těch časech, kdy lze právem mluviti o nábožen
ském smyslu naší historie? Myslíme, že nikoli! V době,
řekli bychom náboženské, daleko více záleželonašim pra
otcům na tom, aby byli pokládáni za správné křesťany než
Ea správné Čechy. Národní idea v dobé náboženské ne
byla formulována tak jako v 19. století a sloužiti Bohu
fi panovníku bylo pokládáno za nejvyšší splnění nejen lid
ských, ale i společenskýcha národních povinností.Tak to
mu bylo v celé Evropě a ani my -jsme nebyli výjimkou.
Snad nám někdo namítne: A což Dalimil, není on výrazem
nejvášnivějšího a rýze českéhonacionalismugotické doby?
Ovšem, měli jsme Dalimila, ale nezapomínejme,že Němci
měli mnohem dříve svého Waltera von der Vogelweide,
který nám po sobě zanechal velmi prudké a nadšené pro
jevy svého riěmecko-říšskěhonacionalismu.Ale tyto a po
dobné oásy nacionalismu ve věku výrazně náboženském
nás nesmějí msti: slavný německý básník byl přesvědče^
ným štaufovcem, to jest přívržencem idejí o výsostnosti
světské (dnes bychom řekli národní a státní) moci. Tyto
ostrovy nacionalismu,jež se později s podporou platónské
idealistické filosofie proti oficiálnímu církevnímu realis
mu aristotelovskému tak rozšířily, lze právem nazvati
předzvěst nové renesanční epochy, jejímž státně a na

cionálne společenskýmsnahám dali pak mocný, byť raný
výraz Dante a Petrarca. Teprve v renesanci rodí se počát
ky moderního nacionalismu a státních doktrín, tak dia
metrálně odlišné od předchozí gotické doby. Tento .rene
sanční nacionalismusje přímým předkem nacionalismu19.
století, který oslnil Pekaře tak. žé jeho očimá"*viděli celý
smysl českýchdějin. Měl tedy Pekař pravdě skoro stejně
daleko jako jeho odpůrce, ale s jiné strany.
dynamickým
Smysl dějin činitelem
Jsme-li už u toho, pak ještě jedna věc stojí za úvahu.
Už před lety jsme v Rozmachu napsali, že nacionalismus
lze daleko spíše nazvati vůlí nebo energií životní než
ideou, čímž jsme se snažili vyjiti vstříc názorům Pekařo
vým a jeho biologickéanalogii pro chápání národní histo
rie. Vůli životu popírati u národa bylo by pošetilé, ale
sama vůle nestačí. Jde o to, podle jaké ideje se tato vůle
rozvíjí, čili jakými myšlenkami ji naplníme, jaký národní
ideál má nám pomáhat národ při životě udržet. Zde mohou
býti ideje dobré i špatné, prospěšné nebo škodlivé. Je na
příklad jisto, že se i Slované polabští chtěli zachovat při
životě, že i v těchto kmenech se uplatňoval živelný pud
sebezáchovy. Ale myšlenky, jimiž se chtěli udržet, byly
špatné, zastaralé a neodpovídalypotřebám a naléhání oné
doby. Proto podlehli v konfliktu s ideami modernímia lep
šími. I dnes prožíváme novou dobu nacionalismu,ale tato
doba je něco podstatně jiného, než byl nacionalismus 19.
století, který měl myšlenkovounáplň liberální. Chtít však
v těchto letech rozvíjeti český nacionalismus,to jest čes
kou vůli životu podle myšlenek liberalismu, bylo by
smutným a jalovým anachronismem,který by národu na
šemu přinesl nedohledné škody, ne nepodobné těm, jež
polabským Slovanům způsobilo umíněné lpění na zasta
ralých mýšlenkovýchsvětech.
A zde jámě právě u jádra věci, i pokud jde o smysl
dějin. Pozorovali jsme, že oba interpreti českého dějin
ného smyslu viděli historický obsah české otázky jinak.
Masaryk se snažil českým dějinám vložiti do úst smysl,
odpovídajícíjeho vnitřní a osobní zálibě pro českou refor
maci. Pekař pak podle tehdy vládnoucích^názorů liberál
ního nacionalismu mužných svých let. Žádná koncepce
plně neodpovídá pravdě, protože jednak neplatí pro celý
obsah našich národních dějin od počátku až nám, jednak
protožeosobní a dobový pozorovacíúhel badatelův je nám
vnucován jako^obecné platný a nadčasový. V obou pří
padech je vada v tom. že sé dynamickému a neustále pro
měnlivému toku dějin ukládá kosticová a statická for
mule, že se přirozený živý proud měří a hodnotí neživým
a umělým měřítkem. Neboť i smysl dějin je správně po
jem dynamický a nikoli statický, vyplývající proměnlivě'
vždycky z dobového zájmu politického nebo z ideového
zaujetí v současném zápolení.Jak pěkně to osvětlí třebas
detail bělohorský. V barokní náboženské době (orientace
historická), nebo člověk náboženský (orientace osobní)
vidí v ní vítězství katolické věci nad protestantskou. Za
liberálního nacionalismu vykládali jsme ji jako prohru
národní. V očích dějepisce, nepodléhajícíhočeskému míst
nímu zájmu, prostého přísného náboženskéhopostoje a po
zorujícího klidně a kriticky středoevropský nacionalismus,
je Bílá hora konečným rozuzlením zápasu mezi přežilými
formami stavovského gotického st#tu a moderního rene
sančního absolutismu. Nebo příklad svatojanský: sv. Jan
Nepomuckýjevil se lidem gotickým jako záslužný mučed
ník, renesančním jako rebel proti státu, v baroků byl po
kládán za nejslavnějšího Čecha a za dob liberalismu za
podvodného svátého. A jak důležitý je zájem dobový,
svědčí i tato věc: dlouho jsme věřili, že český barok je
odrazem všestranného národního úpadku, protože jsme se
dívali pouze na jeho politické ovoce, postrádajíce v něm
jakýkoliv výraz české národní osobitosti; žádali jsme po
něm totiž, aby svůj národní charakter vyjadřoval tak, jak
jsme to byli zvyklí viděti v 19. století. Teprve když první
desetiletí tohoto věku, oživená nebývalým zájmem o so
ciální věci a historii úmění, uložila badatelům, aby se po-

Prítomnosti
ani tolik nás doma, .jako emigrace samé a potom samozřejmě
těch. kteří sázejí ještě na nějakou anglickou či jinou kartu.
Pro český národ byla jeho státoprávní situace vyřešen®
v březnu 1939 a souhlasila s tím i Anglie. Též pokud jda
o Mnichov, není žádného sporu. To právě dokazuje ve svá
brožuře dr. Osuský. Připomíná výtky, vznesené proti němá
dr. Ripkou, někdejším novinářem, který se stal v Benešová
„vládě“ státním tajemníkem a jemuž se nelíbí, že-dr. Osuský
zastupoval i po 15. březnu 1939 mnichovskou koncepci.
Os us kého

výtkydemokraciím
abenešovcům

To je též zřejmé « Osuského-úvodu. V něm praví býw,
československý vyslanec v Paříži zajímavá slova a obžalo-»
vává nejen českou emigraci, ale všechny tak zvané demo-«
kratičké státy. Piše-doslova: „Hitler mal ľahkú prácu s de-«
mokraciemi nie len proto, že nacizmus je silný a demokracia
slabá, lež preto, že vodcovia demokracií svoj ľud neinfo r-«
movali, pravdu mu zatajovali i predstierali to. čo«nebo!«
pravdivé. Tak se stalo, že miesto toho' aby občania v demo-«
kraciách boli pripravení na hroziace nebezpečenstvo a blí-<
žiace sa ťažkosti, na nevyhnuťelné politické nápravy hospodárské a sociálně reformy, žili si bezstarostne a zobudili
sa až vtedy, keď jim budova, v ktorej žiE. spadla na hlavm
Život ich prekvapil a prekvapenie života ich zarazilo, lebo
vlastní vodcovia ich neinformovali, nevarovali ta neviedli
po cestách naliehavých potřeb života.“
Jestliže ve stati o presidentské koncepci dokazuje dr.
Osuský zákonnitost volby dr. Háchy. přiznává citovanými '
slovy, jak moudře a správně si vedl náš státní president,
řidií-li se stávajícím stavem v, březnu 1939 a nespoléhal na
zákroky demokratických států, nýbrž se obrátil přes neneimocnějšímu našemu sou-«
populámost takového činu
sedovi a vložil osud českého národa do rukou Adolfa Hitlera*
Ten byl,,jak uznává i emigrant dr. Osuský. silný a-svůj národ
vedl právě opačng než demokracie, nezatajoval nebezpečí,
nelhal mu a nemyslil na svůj osobní prospěch, nýbrž-svému
národu vždy dobře sloužil. Byl tudíž .bnodle názoru emw
granta Osuského krok Háchův správný.
Vedoucí české emigrace se nezměnili ani' nyní v cizině.
Stejně zločinné a lehkovážfiě řídili osudy českých lidí. ži
jících mimo území Protektorátu Čechy a Morava; Osuského
brožura nás o tom rovněž-informuje. Osobní politické intri
ky jim byly stále přednější než čeští lidé. - politické in trikot
zůstaly solí jejich nectného života. Pokud bylř doma, chtěli*
aby se s nimi národ řítil do propasti: a zrovna tak si počí-» •
‘
nají v emigraci.
Následky musí ňésti zlákaní bloudi ovšem sami, myf
doma však musíme si vžiti z téchTo příkladů poučení.

,

„Otevřená

rána“

Nejhorší to bylo po francouzském debaklu v červnu
1940. Osuský říká, že „krajania, ktorí prežili pád Francia
v juni 1940, už nikdy nebudú takí, aki boli pred ním. Ich
skušenosti a zážitky sú ako otvorená rána“. Ono to ovšem
začalo již před vypuknutím války, hned po zřízení Protek-«
torátu. Tehdy se pokusili vedoucí „československé“ emw
grace působit na francouzskou vládu, aby -zakročila v Ber-«
líně. Francouzský velvyslanec v Londýně Corhin dostal pří-«
kaz od ministra zahraničí Bormeta. aby působil na Foreign!
Office, odkud však přišla odpověď, odkazující Bonneta ha
deklaraci. Nevilla Chamberlaina v House of Commons:
„Vláda Velké Britannie proti obsazení nic nepodnikne a
nemůže, neboť ČSR přestala existovat!“
Po tomto prohlášení, i pro Francii závazném, dostal
Osuský pokyn od vysokého úředníka francouzského minis
terstva zahraničí, aby spálil tajný archiv vyslanectví, neboť
se-nemůže zaručit,( že ho vláda bude chránit .yFranele měla
vážné "důvody, aby archiv, jimž byla práve ona nejvíce
kompromitována, byl zničen. Osuský se zařídil podle po-«kynu,, ale v dohodě s Benešem nechal býv. konsuláty a za- •
stupitelské úřady neexistujícího už státu v činnosti. Beneš
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dal ihned do práce. A tady začíná ona falešná hra,1po
kračující s neustálým fixlováňím až dodnes.
Západní jnocnosti se rozhodly válce. Nemusíme se do
volávat žádného svědectví německéhoči jiného státu, vál
čícího proti spojencům.Osuský říká, že mu bylo oznámeno
11. dubna 1939 Z francouzskéhoministerstva zahraničí, že
dojde k válce. Je pravda, nestalo se to žádnouoficiálnínotou
ani nějakou slavnostní formou, nýbrž mu to opět sdělila
„význačná osobnost z Quai d’Orsay“,jak se to v podobných
případech dělá. Osuský dal vydat oběžník pro „plánované
naše vojenské vystoupení ve Francii“. Věc však měla ne
milý háček. A právě na ten je zapotřebí upozornit.^
Češi, pokud neuvedli příslušnost Protektorátu Čechy a
Morava, byli totiž pokládáni za běžence, to jest za lidi bez
vlasti, bez domova. Francouzské nařízení v této záležitosti
bylo vydáno v květnu 1939 a ani „přátelským obědem“ s
ministrem vnitra Albertem Sarrautem se nepodařilo Osuskému rozhodnutí změnit. Bylo dosaženojen jednoho:^Češi
směli hlásit do cizineckélegie. Ale i zde mělo být přijato
nejvýš44000 mužů se závazkem na pět let. Po mnoha demarších se uvolil Gamelin, aby v případě války byli tito
dobroyojníci zařazeni do samostatné české vojenské jed
notky. Českému národu bylo však doma namlouváno,jak
ve Francii a v Anglii se zcela jinak dívají na naši příslušnost
Říši a jak jsme přijímáni s otevřenou náručí, a že jsme
nalezli druhý domov ve „sladké“^Francii. Při tom byl ofi
ciální postoj „demokratickým Čechům“ odmítavý, vždyť
na těch šest set českýchmužů ze španělské cizozemskémi
lice, internovaných v Gursu, musely se pořádat sbírky ha
zakoupení potravin a pro zlepšení jejich hygienických po
měrů. Na četné zákroky jich mělo být asi 40 propuštěno,
byli to většinou zámečnícia mechanici,ale když se zvědělo,
že jde o pomahačebolševiků ve Španělsku, nikdo je nechtěl
ve Francii • zaměstnat. Po zprávách o zvěrstvech meziná
rodní brigády měli z nich francouzští měšťané strach.
Při ustavení prozatímníčs. vlády ve Francii bylo kromě
toho oznámfho, že pro současné poměry je neúnosné, aby
byl jmenován Beneš presidentem. Osuský zároveň obdržel
zprávu, že Anglie uznala slovenský stát, svolila ke zřízení
samostatnéhoslovenskéhokonsulátu a chystá se i zavření
emigrantského čs. vyslanectví v Londýně. To věděl i Jan
Masaryk, který mi o tom řekl 10. května 1939 a nevěřil
ani,, že dosáhne v Anglii povolení pobytu. Chystal se do
USA, kde chtěl nalézt zaměstnání v některém průmyslo
vém podniku.V září 1939,kdy již Anglie s Francií byly ve
válce s Německem,oznámily.USA, že neuznají žádnou čes
koslovenskouprovisorní vládu, dokud nebudou severoame
rické "státy také skutečně ve válce.
O Čechy neměl zájem nikdo. Francii, Anglii ani^USA
nezáleželo na nějakém samostatném českém či českosloven
ském státě. - je skutečnost,kterou nelzevyvrátit, ani když
pročteme^pověstnou „Le Livre Jaune Francaise“ (Fran
couzská Žlutá kniha), diplomatickédokumenty francouzské
Dočteme se zde ze správy francouzského
z r. 1938—-1939.
ministra zahraničí Bonneta,určené velvyslanectvímv Lon
dýně, Berlíně, Bruselu, Římě, Barceloně a vyslanectví v
Praze o protiněmeckých manifestacích Churchilla, Duff
Coopera, Edena a Morissonajiž v prosinci 1938,ale pokud
jde o české věci. poznáváme ze 'Zprávyč. 70. adresované
francouzským velvyslancem Coulondrem ministru Bonnetovi, jen to. že podle příkazu sdělil státnímu tajemníkovi
von Weizsäckerovi,s jakým rozechvěním vzala Paříž na
vědomí vstup německého vojska do českých zemí. Ve
zprávě č. 72 sdělovalBonnet text demarše berlínského vel.vyslanceCoulondra velvyslanciCorbinoviv Londýně a při
znal, že demaršebyla předstižena událostmi.Dne 16.března
1939oznámil Couíondre, že v Čechách vlaje hákovitý kříž
e Československože přestalo existovat. Dne 17. března
1939 podle zprávy č. 76 měla být předána na Wilhelm
strasse velvyslancemCouloudremprotestní nota, souhlasná
s notou britskou, která ovšem byla Chamfoerlainovýmpro
hlášením v dolní sněmovně anulována. Francouzskounotu
pak zahraničníúřad Říše, jak potvrzuje Couíondreve zprá
vě č: 78 dokumentů ve Žluté knize, od Bonneta nepřijal.

/

m

Po této zprávě přestalo se hovořit o české věci, pokud
by bylo lze zprávy označit jako zásaliy ve prospěchčeského
státu. Francouzští diplomaté se ihned vrhli na studium no
vého státoprávního uspořádání v Čechách a na Moravě
s hlediska vojenského a Coulondrembylo doporučeno zvý
šit zbrojení a potlačit propagandu o této skutečnosti. Poli
tické šejdířství francouzské demokracie si vymyslilo, že je
ohroženo Rumunsko a Polsko a začala se známá kampaň
Nv jihovýchodníEvropě.
Stranickétřenicevčeské
emigraci
a debakl
Zatím se události vyvíjely tak, jak byly Anglií a Francií připraveny. Polsko' bylo vhodnou záminkou a došlo
válce, níž se přichystala podle tvrzení Osuskéhoi vrchní
šichta emigrace.
Malým českým lidem v emigraci se toto všechno zaml
čelo. Nebylo jim řečeno, že mají být jen potravou pro děla
a jinak zůstávají jako každá emigrace nezajímavými,nýbrž
se zakládal Národní výbor, emigrantský to druh vlády, kde
se obnovily všechny staré třenice.. Šrámek nechtěl ani na
vštívit Beneše, aby se nedomníval on, či někdo jiný, že v
něm vidí hlavu zahraniční české vlády. Ingr obviňovalhned
toho a zase jiného z nečestnosti, dr. Ripka intrikoval v
jiném směru a tak se šlo dále až do hrozného červnového
debaklů. Tehdy se projevila pravá tvář všech.
Zastupitelské úřady české emigrace si. dávaly platit za
^vystavováníosvědčení o loyalité, rozuměj Francii
Anglii. Bez takového osvědčeníputovali čeští lidé do fran
couzskýchkoncentračních táborů pro nebezpfečnéa nespo
lehlivé cizince.Pařížské „vyslanectví“prý vydělalona těchto
certifikátech loyality milion franků, takže správce financí
Outráta odepřel platit výdaje zastupitelských úřadů. Po
dle Osuskéhonebylo v Národním výboře disciplinyani mezi
úřednictvem. Špatně bylo postaráno o rodiny vojáků, o je
jich rodiče a i o osoby politicky exponované, jimž nebyla
zaručena evakuace. Anglie nechtěla povolovat jejich vjezd
a odepřela uznat i diplomatické pasy. Britský vyslanec v
Bordeaux odmítl Osuskému telefonické spojení s Foreign
Office. Leč Osuský nechtěl vystavovat diplomatické pasy
ani členům Národníhovýborů, o nichž řekl: „Znamenaloby
to učinit z representantů lidu .representanty národa nebo
státu
a těmi oni nejsou!“
.
Národnívýbor a jeho úřady utekly z Paříže do La Baule,
potom na pokyn ministra Mandela do Quiřhper v Bretani
a konečně se dostali do Bordeaux, odkud bylo posláno do
Anglie jen 17 letců, kdežto ostatní vojáci šli db severní'
Afriky. Po dlouhém vyjednávání bylo přiděleno na anglické
lodi, určené pro útěk z poražené Francie, českým emiárantům deset míst a po další tahanici dány disposicidvě malé
francouzskéobchodnílodi „Condé“ a „Forbin“,
Bylo by jistě zajímavé-zvědět, kdo použil oněch deseti
privilegovaných míst pa lodi anglické a kdo směl použít
lodí francouzských.Ale i,to se jednou dozvíme.
To všechno jsou jen suché zprávy, pouhé záznamy dr.
Osuského,jak je prozrazuje ve své publikaci „Pravda ví
ťazí“. Po přečtení chápeme, proč nám vedoucí emigrace
hrozí a proč by rádi viděli celý český národ v bídě a v ne
štěstí. Jako se báli našeho soudu za II. republiky, tak se
bojí dnes soudu zklamaných českých lidí kolem sebe
v zahraničí. Na nás svalují vinu za jejich bídu a utrpení,
aby se zachránili.Beneš to potřebuje právě nyňí. neboť od
por proti němu se Stupňuje každým dnem. Proti němu vy
tvořili vlastní skupiny gen. Prchala, Hodža s Osuským,
Jaksch a jsou mnohé jiné, o nichž nevíme.
« Emigrantům od počátku nikdo nedůvěřoval. Beneš byl
pro Paříž nepřijatelný a v Londýně to trvalo hodně dlouho,
než přesvědčil Churchilla o své nepostradatelnosti.Nemohl
ani splnit nic z toho, co nasliboval svým ještě menším
pomahačům. Hledá nyní záchranu v domácíchnepokojích,
aby se mohl znovu vemluvit v důvěru ztracených duší a
svých obětí již tolikrát oklamaných a nemaje opory na
západě, vydává sebe a naši vlast Stalinovi.
Že je mnoho zklamaných v emigraci, říká závěr...Osus
kého brožury, kde její autor-emigrant píše: „Uznávám, že
/
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kým zjevem, že celé rodiny svoji půdu jednoduše opustily,
a pak se d rii nikdo ^nesíarál, kromě plevele. Hlavní pokles
hodribty zemědělského majetku byl ve Francii způsoben
prvrii světovou válkou.
''

Anglie

chtěla

hnilobu

Evropy

evropSkého'dbyvaielstva na venkově a zabývaly se zatnédělsivím.
o,
.
,
Evropa ovšem nezapomněla zkušeností, které, učinila
v blokádě 1914/18.Poněvadž na polích nelze plodiny pěsto
vat ve dvou poschodjch a množství obdělané půdy nelze
aspoň ve staré Říši ve větší míře rozmnožili, věnovalo nacip- ;
nálně socialistické Německo zvýšenou péči stupňování vý
konu zemědělské výroby a v průběhu jednoho desítiletí bylo
v Říši dosaženo zvýšené zemědělské výroby o více nei.
15%..
Mussolinimu se podařilo za dvacet let dosáhnout! zvýše
ní italské zemědělské produkce o 20%. Byly to známé italské
bitvy o zrno a odvodňování bažinatých krajin. Po první svě
tové válce se v evropských zemích šířil zemědělský pokrok.,,
a tak lze říci, že výroba potrayin-stoupala rychleji než spolře-.
ba. Evropská sklizeň obilnin a bramborů (vyjádřeno v hod-.
notě obilí) stoupla ze 140 milionů tun v roce 1928na 160 miL
tun v průměru let 1936/38,takže dovoz obilí do Evropy bylo
možno snížili.
tomu třeba uvážili, že před válkou Ho
landsko, Belgie a Dánsko vyvážely velkou čásf svých živo
čišných výrobků do Anglie. Tyto výrobky představovaly
vlastně zušlechtěný dovoz 2 áž 2Vi mil. tun obilí a krmiv.
Lze tudíž, říci, že při celkové evropské sklizni 160 mil. tun
činila před válkou evropská potřeba dovozu asi 5% nor
mální mírové spotřeby.
^
Srovnáme-li tuto skutečnost s poměry anglickými, do
jdeme
velmi zajímavým výsledkům: před vypuknuti ÍŠto války musila Anglie dováželi o 10-11 milionů tun více
chlebového a krmného obilí než celá evropská pevnina.
Vedle toho musila Anglie importovali 2 miliony tun- cukru,
V/2 miL tuny masa a 800.000tun tuku. Převedeno na společ
ného kalorického jmenovatele vyrábělo se v Anglii před
válkou jen 20% celkové spotřeby potravin.
Po této vsuvce, znázorňující naprostou závislost Anglie
Od zásobování dovozem, vraťme se opět evropské sklizni
160 milionů tun. Po zajištění spotřeby chlebového' obilí .a"
jedlých bramborů, potřebného osiva a sadby, což podle
prof. dr. Emila Woermanna (Halle) vyžadovalo dohromady
* 100 až 105 mil. tun hodnoty obili, zůstával zbytek pro účely
krmné a technické. Tento zbytek bylo před válkou iožirinožjti
o pětinu dovozem. Na tomto dovozu participovaly velkou
měrou státy jako Holandsko, Belgie a Dánsko, které ovšem
pak vyvážely své zušlechtěné živočišné výrobky do Anglie.

Uvedli jsme předválečnou Francii jako příklad hnijící
ho Státu. Byla to hniloba, kterou chtěla Anglie rozšířiti de
finitivně také na celou Evropu. Má-li kterýkoliv organismus
začít hnít,’postačí vžiti mu možnost pohybu a přiměřeného
výkonu. S tohoto hlediska jeví se nám versailleský diktát
jako rafinovaná součást britského plánu, vytvořit z Evropy
dníhou Indii, kde britská plutokracie „reguluje" populaci
-hladomory. Anglie nedívala se na Evropu nikdy jinak než
jako na trh a už vlastně od napoleonských válek zasévala
do myšlení evropských národů miasmy hospodářské cho
roby.
Národní hospodářství bylo dlouhou řadu let vědou, jež
bylá anglickým monopolem. Toto tak zvané národní hospo
dářství představovalo ve své podstatě sbírku thesí, které
měly „Vědecky" zdůvodniti právo Anglie na hospodářské
panství nad světem. Princip uplatnění světového hospodář
ství předpokládal logicky ztrátu hospodářské suverenity pro
Evropu. Nic jiného Anglie nechtěla, neboř Londýnem pod
pláštíkem humanity a pokroku hlásané zásady mezinárodní
dělby práce měly v zákulisí britské křižníky a dreadnoughty.
Londýrkhlásal, že o všem, co se na světě v hospodářství děje,
rozhoduje jedině a výhradně trh. Cena je prý odpovědným
regulátorem světového hospodářství. Prakticky to znamena
lo, že o tom, zda středoevropský rolník dostal vůbec něja
kou odměnu za svoji celoroční práci, rozhodovali bursiáni
převážně židovského původu
v Chicagu, Winnipegu a
Liverpoolu.
Podle anglické these ten, kdo má kapitál, právem vládne
nad hospodářskými statky a určuje výrobu i spotřebu.
Každý stál ař vyrábí jen to, čemu má nejlepší podmínky
a své výrobky ař vyměňuje za produkty zemí jiných. Do
líbivých hesel halene these neříkají nic o tom, že v zájmu
plutokracií je co možná nejvíce monokultur, poněvadž čím
užší je' vlastní vyživovací základna toho kterého národa,
fxm větší je jeho závislost na světovém trhu, to znamenalo
na Anglii. Neboř za všemi hesly britské národohospodářské
ideologie číhala pěst britského námořního panství. Tato
.rostlinné
výživy
pěst dopadla v první světové válce na centrální mocnosti a
i Primát
projevila svoji bezohlednost hladovou blokádou. Hle, jak jed
S hlediska soběstačnosti ve výživě patří nesporně před
noduché, prosté a přímočaré je, britské myšlení: nechceš-li
nost výživě rostlinné. Pochopíme, proč: při zušlechťování
sloužit plulokralickému božstvu dividend., musíš býlí ve jmé
potravin
nu humanity vyhladověn. Buď budeš otrokem, nebo musíš potravin přes chov dobytka, to jest při přeměně
rosftinných v potraviny živočišného původu, jeví se znač
zemříti.
*
ztráta vyživovací hodnoty. Tyto ztráty kolísají podle dru
Hladova blokada v první světové válce znamenala pro ' ná
hu
na př. při výrobě mléka činí 75%, při výrobě vepřového
Brity využití situace, která vznikla tím, že evropské národy
masa 75- 80%, při výrobě vajec až 90%. Při choVu vepřů a
před první, světovou válkou příliš se vzdálily od soběstačno
drůbeže potřebují se zvláště hodnotné potraviny, obili
sti nej dulez.iíějsich potravinách. Někdo se snad pokusí na
brambory, které může člověk požívali také přímo. Lidově
i
mítnout, že je úplně lhostejno, zda jíme housku z hanácké ne
bo kanadské pšenice, jen když nám chutná. Námitka tato řečeno : v době války je neekonomické, aby obilí a brambory ’
byly zkrmovány, když mohou' sloužili přímo spotřebě lid
je ovšem velice naivní, neboř poučení z první světové války
ské. Z toho vyplývá: čím větší je podíl potravin živočišné
zní: V dobách tísně mohou národy počítat jen s vlastní
ho původu na jídelním lístku, tím větší plochu potřebuje
vyživovací základnou. V dobách tísně zmizejí humanitní
zá
člověk
své výživě. Tato věta platí také obráceně a proto
sady liberalistickeho národního hospodářství jako sníh
na chápeme, proč dnes je třeba dávati přednost potravinám
slunci a zbývá jen skutečnost, kde v pozadí se objevuje blorostlinným. Z tohoto hlediska pochopíme také celou řatiu
kádní pěst.
^ opatření, jako omezení chovu domácího zvířectva, úpravu
vaření piva/omezení výroby lihovin a pod., neboť i při tom
Evropská
soběstačnost
to technickém zpracování ztrácí se značná část vyživovací
Při posuzování vyživovacího problému Evropy je třeba si hodnoty.
uvědomiti toto: od poloviny minulého století
Zatím co chléb může jisti každý tolik jako v míru, ne-li
se počet
obyvatelstva evropské pevniny zdvojnásobil. Tentýž
více, byl příděl masa a tuků omezen oproti obvyklé míro
po
čet lidí, který byl dosažen v průběhu vývoje celého tisíci- vé spotřebě. Přitom však zůstává -jídelní lístek průměrného
letí, gbjevil se náhle na evropské půdě během života dvou
Evropana i přes dobu válečnou takový, že je postaráno
generací.
tomu si musíme přimyslif ještě epochální prů- o dostatečnou výživu,
což pečuje spravedlivý distribuční
rnv šlový rozvoj a základní změnu ve výživě: myslíme ústup
systém, který bere ohled na kalorickou spotřebu pracovní
stravy rostlinné a vzrosilv podíl potravin živočišného pů- ků podle drůhu vykonávané práce.
vo dů: Ještě na počátku XIX. století žily skoro čtyři pětiny o
Protože plochu Evropy nelze zvětšovali, zůstává vedle
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organisačních opatření jediná hlavní cesta \ zajištění
evropské vyživovací soběstačnosti: zintensivnění zeměděl
ského výkonu. Uvažme, že je třeba zvýšiti průměrné evrop
ské hektarové výnosy jen o 8%, aby bylo dosaženo krytí
dovozního přebytku obilí, které bylo před touto válkou do
Evropý importováno. A to je docela možné: uvažme jen,
že opětná kultivace jen těch ploch, které se staly po válce
1914—18úhorem ve Francii, i při nízkých průměrných fran
couzských výnosech znamenala by zvýšení výroby o 2 mi
liony tun obilí. V této souvislosti je třeba uvésti, že německá
místa okupační armády poskytují francouzským zeměděl
cům všemožnou možnost seznámení se s pokročilou" země
dělskou technikou. Tato průkopnická práce je konána nejen
na západě, ale také na východě, kde v Gen. Gouvernemenlu bylo dosaženo velmi potěšitelných produkčních vý
sledků.
Je patrno, že zabezpečení soběstačnosti Evropy ve vý
živě i na úrovni mírového standardu postačí úplně, projeví-li
výkonu a
se u všech evropských národů podobná vůle
stupňování zemědělské produkce, jak to ukázaly německý
nacionálni socialismus a fašismus Müssoliriiho.
Výkon

zárukou

vítězství

i blahobytu

Je to nesporně zásluhou výkonu evropských zemědělců,
že říšský ministr Backe mohl nedávno prohlásiti, že výživa
je zabezpečena i v pátérn^ roce této největší války světo
vých dějin. Jsme hrdi, že také českomoravští zemědělci zú
častní se co nej platněj i této gigantické a úspěšné bitvy
o zajištění výživy Evropy.
Celá tato práce je prováděna pod heslem výkonu.
Opravdu je to výkon, který je nosným pilířem domácí
fronty, jež rozbila Churchillovy blokádní sny. V poslední
době bylo několikrát v samotném britském parlamentu při
pomenuto, že naděje na vyhladovění Evropy zapadla defi
nitivně do propasti nezdaru.
Pod tímto zorným úhlem nabývá práce nás všech mno
hem hlubšího, ba přímo symbolického významu: každá
krůpěj potu, kterou sedlák uroní za pluhem, každý krok za
pultem ve službách distribuce, každý pohyb dělníka nebo
řemeslníka při válečně důležité nebo pro civilní obyvatel
stvo potřebné výrobě jsou zároveň kroky zabezpečení ve
likosti a hospodářské síly Evropy. Jsou službou domácí
frontě práce, o jejíž, síle svědčí nejlépe to, že plutokraté činí
křečovitý nátlak na neutrály, aby je přiměli "přerušení
hospodářských styků s mocnostmi Osy. Dělali by to, kdyby
považovali pracovní výkon Evropy za nedostatečný?
Tmelem nové Evropy jest a bude společná práce, společ
ný výkon. Až po válce bude mo'žno zasadili produkční síly
našeho zemědílu, který je perlou kontinentů, na mírový
ásek, pak teprve poznáme, jak výkon, který umožní Evropě
dobýti vítězství, zaručí také všem evropským národům do
tud netušený blahobyt, neohrožovaný ani pěstí plulokraíického sobectví, ani bolševickým barbarstvím.
ethosu boje
italečného německého vojína přidružuje se lak ethos vý
konu, druhý to pilíř konečného vítězství Nové Evropy.
Sověty

Vladinúr Petrovič V a s i l j e v:
Dělník
v Sovětech
Diktatura

proletariátu
či dikrialura
nad p r o 1e t a r i á t e m?
I adna ze základních thesí marxismu, jehož podle vlaslJ niho tvrzení jsou bolševici pravověrnými stoupenci,
dokazuje, že v důsledku neúprosných zákonů dějinného vý
voje, které odhalil Marx, bude revolucí kapitalistická spo
lečnost nahrazena zásadně novou státní formou, t. zv. „stá
tem proletářské diktatury", ztělesňujícím v sobě skutečnoii

vládu dělnické třídy. Zároveň s tím se tvrdí, že tento stát
dělníků, kteří se osvobodili „od kapitalistického vykořisfování a duchovního útisku", povede
obecné sociální a hos
podářské rovnosti, zajistí nevídaný nadbytek, láci a dostup
nost hmotných í duchovních blah všeho druhu, a tak vy
sokou životní úroveň pro všechny, jaké za kapitalismu do
sici nelze.
Vzhledem tomu, že marxismus zmobilisoval si na po
moc obrovský politický, hospodářský, právní i dějinný ma
teriál, aby mohl dokázali „nevyhnutelnost" právě takové
hoto pochodu dějinného vývoje, nazval své učení „vědec
kým socialismem" a opravdu obvykle vzniká dojem sku
tečné vědecké odůvodněnosti všech těchto koncepcí. Při
tažlivost politického programu mezinárodní sociální demo
kracie na podkladě marxismu bývala vždy velmi značná,
leč pouze jediná ze skupin ruské sociální demokracie —
„bolševici" - získali možnost, aby všestranně použili svého
programu a uskutečnili jej.
Z tohoto hlediska je plně odůvodněno, jestliže na bol
ševické Rusko pohlížíme jako na největší laboratoř sociální
zkušenosti, která poskytuje nejbohatší materiál
přezkou
šení základních theoretických thesí marxismu a sociální
demokracie.
V této souvislosti jsou podstatnými tyto otázky: Zda
vskutku státní moc, která se revoluční cestou v říjnu 1917
v Rusku vytvořila a která funguje už 26 let, jest vládou děl
nickou, a zda skutečně dovedla zajistit dělníkům onu vy
sokou životní úroveň, která je vlastně jediným raison d’etre
její existence spolu s osvobozením dělníků od t. zv. kapita
listické exploatace?
Klidná, objektivní analysa, vzdálená jakýchkoliv pro
pagačních zámyslů bolševické zkušenosti v Rusku, odpoíVÍdá na tyto otázky jen záporně. Vykořisťování dělníka po
proletářské revoluci nezmizelo, ale uskutečňuje se v mi
mořádně intensivních formách, jakých kapitalismus ani ne
znal. Životní úroveň sovětského dělníka, určená státním ná
rodohospodářským plánem, representuje krajní mez, za kte
rou následuje už jen hladové, žebrácké živoření.
Čerpá

se v SSSR z dělníka

„nadhodnota"?

1. Marx a po něm Jaké sociální demokracie rozumějí
hospodářským vykořisťováním dělníka skutečnost, jež prý
je nevyhnutelně vlastní pouze kapitalismu, že totiž čerpá
z dělníka t. zv. nadhodnotu. Theorie nadhodnoty je z mar
xistického hlediska theorií hospodářského odůvodnění tříd
ního boje, neboť jen proto, poněvadž existuje vykořisťová
ní, existují také vykořisťovaní a vykořisťovatelé! Právě pro
to, poněvadž za kapitalismem existuje expropriace nadhod
noty zaměstnavatelem, vystupuje marxismus a s ním také
sociální demokracie se svým proslulým heslem „expropriace
expropriátorů", t. j. násilného oloupení kapitalistů — buržoasie, dělníky pomocí revoluce. Jak známo, celá tato theorie
záleží vlastně z jediného tvrzení, jež je úhelným 'kamenem
marxismu jako politické nauky. Dělník, pracující za kapita
lismu 8 hodin, pracuje fakticky 3 hodiny (na příklad) na
sebe a 5 hodin jeho práce si osvojuje kapitalista. A to je
ta nadhodnota, kterou dělníkovi odnímá kapitalista a která
jest hospodářským jevem exploatace.
Nevšímáme-li si demagogie, obsažené v tomto tvrzení,
• budeme-li považovat za správnou tuto „exploatační vel
rybu", celou tu theorii třídního boje, pak můžeme orthodoxně
marxisticky položit otázku: zda v bolševickém státě se so
cialisticky organisovanou prací stále ještě existuje odčerpá
vání nadhodnoty, produkované dělníkem, či zda dělník do
stává ve své mzdě plný ekvivalent své práce, jak mu to sli
bovaly marxistická theorie a bolševický program?
Odpověď, kterou na tuto otázku dá objektivní bolševic
ká skutečnost, je dokonale zničující. Odejmutí nadhodnoty
a tudíž také exploatace dělníka pokračuje v SSSRještě v in
tensivnějších. formách než za kapitalismu, zisky jedinéhe
zaměstnavatele - státu jsou vyšší než zisky kapitalistů a organisačně technická opatření, jež se uhrazují na vrub této
nadhodnoty stejně za kapitalismu jako za socialismu, jsou
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nepoměrně dražší za socialismu, srovnáme-li je s obdobný
mi - vzhledem rozsahu a rázu výroby - kapilalisiickými
podniky.
Stačí, jestliže se seznámíme s typickými závodními kalvelkých sovětských podniků, abychom zjistili, že
kulacemi
^
poměr nominální mzdy a úhrnných nákladů podnikových
obvykle' kolísá mezi 1:5-1:6 při výpočtu prací, fakticky
v podniku provedených. To znamená, že dělník moderního
sovětského podniku za skutečné 7hodinové doby pracovní
pracuje pouze 1 hod. 24 minut až 1 hod. 10 minut na sebe
a všechen zbývající "čas pracuje ve prospěch státu-podni
katele. V menších podnicích se tento poměr mění ještě sil
něji v neprospěch dělníka. Nutno při tom miti na zřeteli, že
fakticky čistá mzda je průměrně o 20 procent nižší než no
minální (hrubá), odpočítávají se tu všechny daně a povinné
srážky na všemožné veřejné účely a organisace.-Tak tedy je
tomu se socialistickou exploatací, jež daleko předhonila ka
pitalistickou. Stát-zaměstnavatel tu odnímá nadhodnotu,
vytvořenou dělníkem, v rozsahu nevídaném ža celou historii
•kapitalismu, nevyjímaje ani nejranějších údobí jeho exi
stence, kdy nebylo žádných organisací dělnických, které
by chránily trh pracovní před zaměstnavatelskou zvůlí.
Sfai^hanovšiina
Spécificky sovětský způsob vykořisťování dělníka, če
hož zvláštním případem je pověstná siachanovština, záleží
v tom: v sovětských podnicích není stabilních úkolových
norem, jsou jen pohyblivé. Normy se několikrát ročně zvy
šují, ale ohodnocení se poměrně
tomu snižuje. V Sovět
ském svasu není organisace, podobné německé REFA, kte
rá stanoví technicky odůvodněné normy úkolové, platné
pro všechny závody. Tam je toto stanovení úkolů v rukou
správy každého jednotlivého podniku. Používá se tu této
methody, založené na t. zv. „stalinské zásadě socialistického
převzetí pracovních úspěchů".
Ve zvlášť upravených a zvlášť výhodných podmínkách,
s nejlepšími nástroji a materiálem,-vytvoří dobře odpočinutý
dělník, t. zv. stachanovec, rekordní úkolový výkon. Norma
pak, které dosáhl, je ustanovena jako povinné pro všechny
dělníky téhož druhu práce v tomto podniku zcela neodvisle
od toho, že ostatní dělníci pracují faktický za neporovnatelně
horších výrobních podmínek a to nejen jediný den, ale po
celou pracovní dobu. V souvislosti se zvýšením pracovní
normy se ihned snižují akordní tarify. Když dělníci nesplní
těchto norem, jsou obviněni z ekonomické kontrarevoluce.
Díky této methodě je sovětský dělník nucen, aby zachoval
svou dosavadní mzdu a aby se vyhnul trestnímu stíhání,
postupně zvyšovali ve výrobním pochodu výdej své fysic
ké energie a tím i svého zdraví. Bluff stachanovského hnulí,
které bolševici propagačně nafoukli na největší socialistický
úspěch, nahradil s pomocí teroru ty technické normy v prů
myslu, které byly vzhledem dělnictvu vypracovány pocti
vě a z vědeckého hlediska správně. Zásada trestní odpověd
nosti, zavedená sovětským zákonodárstvím, za každé poru
šení výrobního pochodu a za nesplnění státního plánu od
shora aij dolů vytváří ještě dodatečně mimořádně těžké
ovzduší strachů a nejistoty, charakterisující sovětské podni
ky a úřady.

v theorii iftarxismu i v praxi mezinárodní sociální demo
kracie.
_
Čeho jsme svědky v tomto ohledu v SSSR po 26 letech
bolševické činnosti?
A. Principy socialistické práce, prohlašující: Kdo ne
pracuje, ať nejí - pracující je služebník kolektjvu a pracuje
tam, kam ho postaví zplnomocněný representant kolektivní
vůle — stát, a to v míře,, kterou stál ustanoví, a vydělávat
bude tolik, kolik stát určí.
B. Zákonodárství o práci, které ztělesňuje tyto zásady,
znamená takové zotročení dělníka, jak ve světové historii
je nejen
povinen
dosud nebylo vídáno. Dělník
bez námitek
pracovat
tam, kde si to stát
ho s ce
přeložit
přeje,
ale stát má i právo
Sovětské
místo
lou nodinou
na kterékoliv
dobu
nebo
ho svazu
vysa
na jakoukoliv
uzná
dil ho z práce,-' kdykoliv
to stát
za
nutné.
Dělník je zbaven práva svobodného přestoupení
z jedné práce do jiné práce podle vlastního přání, je zba
ven práva na samostatnou práci, neodvislou od jediného
prácedárce - státu. Mzda dělníka je upravena po celém
Svazu státními normami a jeho svoboda volně nakládali se
seboú je nejen netísněna, jak marxisté říkali, „kapitalistic
kou nutností", ale bolševiky dokonale anulována tou hro
madnou nucenou prací, kterou representuje socialistická
společnost a posílenou nikoli už strachem před kapitalistic
kou nezaměstnaností, ale nebezpečím kriminálních mučíren
a koncentračních táborů. A tohle všechno není snad dů
sledek omezení a újm, vynucených válečnými poměry, ale
existuje jednou provždy, stále, na trvalo.
Životní

úroveň

dělníka

2. Životní úroveň sovětského dělníka je podrobně zná
ma. Miliony evropských účastníků polního tažení na vý
chod se přesvědčily na vlastní oči, jak vypadá „dělnický
ráj" v Sovětském svazu. Číslice, které uvedeme, jen zobra
zují to, co národohospodářský plán poskytuje dělnické tří
dě jako ekvivalent za hodnoty, které vytvořila, a ty cifry
hovoří samy za sebe.
*
Vezměme mírové poměry roku 1938,nejnižší státní ceny
- ty byly v Moskvě — nejlépe placenou práci — kovoděl
níků - a podnik takového odvětví, kde bylo dovoleno po
skytovali největší akordní přídavek
tarifní mzdě (80%)
oproti jiným odvětvím, kde je docílen přídavek obvykla
pouze 30%, - letecký, a tu se nám objeví takovýto obrá
zek: Akordní mzda kolísá mezi 1 rublem 10 kopějkami a 3
rubly 60 kop. za hodinu podle kvalifikace. Rozdíl mezi hru
bou a čistou mzdou činí 20%. Průměrný počet pracovních ho
din za měsíc je 175až 182.Proti mzdě nutno vzít v úvahu tyto
státní ceny : Oběd v kantině (příkrm s masem a chléb) 2 ruble,
oběd o 2 chodech 3 ruble 50 kopějek. Tovární dělnický byt
(pokoj a kuchyň), který je poskytován jen za zvláštní pra
covní úspěch, bez elektřiny a plynu 110 až 120 rublů mě
síčně. Kilo žitného chleba 90 kopějek, pšeničného 2 rb. 50
kop., másla 28 rb., krup 3-4 rb., deset vajec 10 rb., syrové
sádlo 22- 23 rb., cukr 7-8 rb., brambory 70-75 kop.-, litr
mléka 3 rb. 50 kop. Průmyslové výrobky: raglán-z hrubé
látky 1000-1100 rb., šaty z hrubé látky 800- 850 rb., blůza
, („rubaška") 75-90 rb., nekvalitní
obuv s gumovou podešví •
Odstraněno
„duševní
zotročení"
dělníka?
85-90 rb., pár mužského prádla dobré jakosti 65- 70 rublů,
Při vylíčení rozsahu „socialistického" vykořisťování
špatné jakosti 25-30 rb., dámské střevíce 450—500rb., dám
dělnictva nutno 'mít na zřeteli ještě další výjimečně důle
ské kombiné 55-60 rb., šaty letní z bavlny 300-350 rb.,
žitou okolnost. Marxisté se sociálními demokraty spotřebo
z umělé vlny 1200-1500 rb«, nitěné ženské punčochy 5-7
vali nemálo inkoustu a pronesli nemálo krásných slov o rb., hedvábné 10-28 rb. Nutno si uvědomit, že zboží bývalo
„prvku psychologického donucování", který se skrývá
v obchodech zřídka kdy a že získali je bylo spojeno s ne
v onom ryze ekonomickém pojmu kapitalistického vyko- uvěřitelnými obtížemi.
ríst ováni. Poukazovalo se na zotročení pracujících kapitaZ těchto čísel je jasné, že bez vedlejšího výdělku dokon
/ listy promocí strachu před
nezaměstnaností, na přeměnu ži
i rodina kvalifikovaného továrního dělníka byla nucena
ce
vého človeka v neosobni zboží na pracovním trhu, které na půl hladovět
a nosit žebrácký oděv s obuví. Jediným
i e podřízeno účinkům zákona o poptávce
východiskem tu byla práce druhého člena rodiny, což mělo
nabídce, če
a
hož důsledkem je, že se právní svoboda volně nakládat
špatný vliv na rodinné poměry.
svou prací stala fikci. Hesla o „osvobození práce z otroctví"
Výdělky sovětských dělníků jsou odměnou za fysicky
a ostatní demagogické sliby hrály a hrají nemalou úlohu
nejtěžší a nejméně stálou práci a přitom co do své reální
J2=3
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hodnoty jsou nejnižší na celém světě, porovnáme-li je s po
měry v ostatních průmyslově vyvinutých zemích. Takový je
tedy objektivní výsledek 26 let práce bolševismu na poli
socialistické organisace práce v SSSR.
Vykonávají

dělníci

vliv

sičníci vždy uváděli jako základní bod svých politických
programů boj za ovládnutí politické moci dělnickou třídou, ‘
která byla oklamána usurpátory, a za tento program také
položili své životy, neboť uchvatitelé bylí silnější než oni
i s dělnickou třídou dohromady.
Na druhé straně ani v jedné kapitalistické zemi nejsou
odborové organisace do té míry zbaveny politického vlivu,
jako v této „zemi dělnické diktatury". Jsou tam odsouzeny
úloze kulturně osvětových organisací á tarifních hospo
dářských úřadů, pracujících podle příkazů shora. Všichni
vůdcové odborových svazů od Sapronova r. 1921až do Tojnského r. 1937, všichni vůdcové četných t. zv. „dělnických
oposio" zahynuli při pokusech dáti sovětským odborovým
organisacím význam politické organisace. Není nevýznamnéj-jestliže ani v sovětských novinách, referujících o debatě
na zasedáních sovětů, nebo sjezdech strany, nikde nenajde
te zprávu o tom, ěe^by tu vystoupil nějaký řečník jménem
všeruského ústředního výboru odborových organisací, kte
rý zastupuje celou dělnickou třídu; Týž nedostatek vidíme
i v protokolech o poradách, pojednávajících o návrzích no
vých zákonů. Tato základní organisace sovětské dělnické
třídy nemá samostatné politické tvářnosti a neddvislého po
litického hlasu, jako je nemá ani sama dělnická třída, která
je ovládána, ale nevládne.

na vládu?
3. Z toho všeho vyplývá další otázka už sama sebou.
Kdyby vláda v Sovětském svazu byla skutečně v rukou děl
nické třídy a kdyby byla, dejme tomu, nikoli národně demo
kratická, ale aspoň třídně demokratická, jak to tvrdí bolše
vici, to jest kdyby vůle, přání a mínění, nejširších dělnic
kých mas skutečně vykonávaly vliv na politiku léto vlády,
tu zdaž by mohla taková vláda podrobit tyto dělnické masy,
s nimiž by byla pevně, přepevně spojena, takovému vyk<>
řisfovatelskému režimu a újmám lak nízké životní úrovně,
jak tomu v SSSR skutečně jest?
Odpověď může býti pouze záporná. Dělnická třída v
SSSRnebyla, není a nemůže býti štoupenkyní vnitřní politi
ky, která v základech odporuje jeho vlastním hmotným zá
válkám s ci
jmům, ani zahraniční politiky, která vede
,
třída je velmi mladá, jeji ob
zími státy. Sovětská dělnická
rovské svěží vrstvy jsou pevněl spojeny s vesnicí, vždyť
samy z vesnice nedávno vyšly. Politika kolektivisace stejně
znásilnila dělnickou třídu jako i svobodu a vůli rolnictva.
Sovětská dělnická třída je odpůrkyní války a zahraniční ex
panse, poněvadž i úspěšná válka ve svém průběhu a v likvi
daci jejích následků jen zhorší její beztak mizerné hmotné
výzkumných
stanic
z
poměry. Tudíž politika t. zv. rudého imperialismu a kolek
tivisace, když už nemluvíme o pověstné stachanovšlině a
pracovním zákonodárství, odporují nejpodstatnějším vlaslf ním zájmům sovětské dělnické třídy do té míry, že na pří
Švanda:
Ing. Theodor
kladu této generální linie stalinovské vlády lze zřetelně vi
děl, jak velice je tam politicky znásilňována dělnická třída
Pouhý
brambor
“fRktátorskou vládou, která je mu dokonale cizí./
Y důsledku nucené kolektivisace vesnice, která přemě
"O ekne se „pouhý brambor", ale domysleme jen, jak by
nila svobodného zemědělce v zemědělského proletáře, která
to vypadalo bez bramborů. Nejen že bychom pravdě
zavedla do kolchozů akordní mzdy, zkonstruované na zása
němu", jak
neměli ani4onoho „kusu vepřového
podobně
dách mzdy v továrních průmyslových podnicích, bolševisnevkusně ve spojitosti s bramborem vždy do
frázovitý
se
a
mus podrobil účinkům zákona^o odejmutí nadhodnoty a tu
dává, ale celá průmyslová odvětvi - a s nimi řada živností
díž zvláštní formě intensivního vykořisťování ještě obrov
by zanikla, zemědělství by muselo úplně přestavět svou
dispo
skou vrstvu obyvatelstva, jaké kapitalismus neměl
rostliftnou i živočišnou výrobu, vyživovací základna celých
sici. Odtud vyplývá nevyhnutelný závěr z bolševické zku
národů stala by se problematickou, - ne, nelze domysliti.
šenosti v Rusku, který rovněž ani v nejmenším neodpovídá
zájmům ryze dělnické vlády, neboť ta nemůže býti v rus
Co žádáme
na bramboru
a jak toho
kých poměrech přátelská vesnici. Tim, že pokud jde o plně
dociluje
ní státních povinností, bylo zasazeno vůbec všechno oby
me ?
vatelstvo do pracovního pochodu u jediného prácedárce —
Již před prvou světovou válkou začal ei průmysl vší
státu, a poněvadž odejmutí nadhodnoty se neruší, ale na
bramboru. Po válce neušel ani stolní brambor pozor
mat
opak zachovává, se kolosálně zvýšil (při srovnání s kapita
spotřebitelů. Vysloveny byly velmi konkrétní poža
lismem) rozsah vykořisťování obyvatelstva jako celku, což nosti
davky
s ohledem na konsumní směr (zkrmování, lidská
spolu s naznačenou již dříve intensivností této exploatace je
spotřeba,
sadba, průmyslové zpracování) a zájmové důvo
právě nevyhnutelnou náležitostí t. zv. „socialisticky organidy (výrobce, spotřebitel). Ta konkrétnost, bohužel, nevylu
sované práce".
čuje časté protichůdnosti. Tak požadujeme na bramboru i
podlouhlou hlízu, kulatou hlízu (pro strojní loupání), žlutou
Kdo vládne
státním
aparátem
dužinu (ale v Anglii se žádá dužina bílá); lojovitou, polomoučnou konsistenci (poslední zvlášť přípravě těstovin),
Dělnická třída, kterou proklamovali za nositelku vlády,
střední hlízy, velké hlízy (pro strojní loupání), malé hlízy
byla stejně znásilněna ekonomicky^ jako i ideologicky. Celý
(pro sadbu), mělká očka, hladkou slupku, bohatou škrobnahospodářský program rudého imperialismu, stejně jako
tost (lihovary a škrobárny, ty kromě toho ještě velký prů
i vnitřní politika, dokonale mu podřizená, v jejíž prospěch
měr škrobových zrnéček), výnosnost, ranost, vzdornost vůči
přinesla sovětská dělnická vrstva, donucená terorem politic
chorobám (pěstitel), zvláště vůči rakovině (ministerstvo ze
kých špiček, grandiosní hospodářské i krvavé oběti, svědčí
mědělství) atd.
nikoli o tom, že dělnická třída je v čele Sovětského svazu,
Jak patrno, nebude nikdy universálního bramboru, jenž
ale o tom, že je dokonale od vlády odstraněna.
by vyhověl všem. Pěstitel pěstuje proto již předem bram
Všechny oposice, jak vnitrostranické tak i odborové,
bory určitých vlastností. Většinou jsou to vlastnosti odrů-'
vždy shodně používaly bojovné argumentace proti 1: zv.
dov. Odrůdy dodává pěstiteli šlechtitel a získává je lim,
„aparátníkům", kteří usurpovali pro sebe vládu, kteří do vlá
že se vlastně plete přírodě do řemesla,
dy dělnickou třídu nepouštěli, a bojovaly za dělnickou de
Příroda totiž-vytvořila v pravlasti bramborů - v Ame
mokracii,«kterou stalinské vedení pohřbilo. Komu bychom
měli jinému uvěřit, ne-li oposičním stranickým hodnostářům,
rice — již sama četné divoké odrůdy, bohatých a^účelných
když tvrdí, že v SSSR ve skutečnosti není dělnické vlády,
forem. Účelnost přírody uspokojuje však jen zřídka hospo
že vláda byla usurpována tlupou obratných politických
dářské požadavky člověka, jenž proto šlechtí její surový
machrů a dobrodruhů, kteří sledují čile, nemající nic spo
materiál a vytváří formy „ušlechtilé", — s hlediska přírody
lečného se zájmy sovětské dělnické třídy. Všichni tito opovlastně formy zrůdné. Proto dochází mezi přírodou a šlech-
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neustálým rozporům. Přikladl Hlíza jest spojena
íitaletn
s mateřským trsem jakousi pupeční šňůrou - stolonem.
Šlechtitel dociluje krátkých slolonů, takže hlízy sedí pod
trsem pěkně pohromadě, jako v hnízdě a možno je snadno
sklízet. Příroda však původně sledovala účelnou ochranu
hlíz a vybavila proto některé divoké odrůdy velmi dlou
hými, i několikametrovými siolony! Takové brambory by
musel pěstitel při sklizni hledat v polích svých sousedů.
Jindy vytváří příroda odrůdy s nádhernými květy a hlí
zami třeba jen velikosti zrna hrachového. To proto, že klade
větší důraz na množení pohlavní (semenem, povstalým
z květuj než nepohlavní (hlízou). Pěstitel však množí bram
bory nepohlavně (sází hlízy) / zato mu však po jisté době
brambory propadají různým chorobám a posléze degene
rují.
Dnešní naše kulturní odrůdy bramborů jsou přímými
potomky oněch neznámých odrůd, přivezených z Ameriky.
Všechny jsou vzájemně mezi sebou příbuzný a šlechtitel
Z nich získává nové odrůdy křížením.
Zákony

Mendélovy

nejsou celkem šlechtiteli při tom nie platné. Víme sice, že
určují velmi přísnou zákonitost, podle níž se přenášejí vlast
nosti rodičů na potomstvo, ale praktické závěry možno
z nich tvořit jen tehdy, když předem známe genetické
vlastnosti předků. Šlechtitel však pracuje se stávajícími
které, jak již bylo řečeno, jsou kříženci
sortami ,
neznámých rodičů a o nichž předem neví, které vlastnosti
a v jakých kombinacích budou po svých předcích na po
tomstvo přenášeli. Rovněž musí se šlechtitel obvykle spo
kojit sledováním pouze prvé filiální generace, kterou již
dále množí nepohlavně, í. j. hlízami.
Ükolem šlechtitele jest soustředili dvě nebo více hleda
ných vlastností rodičů v novém potomku. Kříží proto na
př. květ výnosné
odrůdy
bělomasé
s květem m á1 o v ý n osné odrůdy
žlutomasé,
aby obdržel v ýodrůdu
žlutomasou.
Kromě toho mlčky a
nosnou
samozřejmě vyžaduje vždy od křížence řádný zdravotní
stav, vzdornost vůči chorobám a mnohé jiné. Ják patrno,
sledováno bývá mnoho vlastností současně. V semínkách,
povstalých po zkřížení v bobuli z mateřského květu, .jsou
tyto vlastnosti, kombinované ještě dalšími vlastnostmi po
prapředcích, zastoupeny v tak četných variacích, že semerjáčky (rostliny bramborů vyrostlé z vysetého semínka)
dávají velmi pestrý a různorodý materiál. Bylo by omylem
domnívali se, že semínka z jedné bobule dají stejné potom
stvo. Z tohoto chaosu je nutno oddělit „plevy od zrna" a
v tom vlastně spočívá
největší

potíž pro pěstitele.
ná
Může se stáli
př., že veškeré potomstvo zdědí urči
jednoho
tou vlastnost pouze
Této vlast
z rodičů.
nosti říkáme dominantní.
Bílý čistokrevný hřebec dáyá
s jakoukoliv klisnou vždy jen bílé hříbě. Teprve v ná
sledných
generacích projeví se vlastnost i druhého
z rodičů. Šlechtitel bramborů však nemůže čekat na gene
raci následnou, povstalou vzájemným křížením generace
prvé, neboť by došel takovému množství potomků, že by
je nenjphl sledovat. Proto je nucen prvou generaci kří
ženců množiti již cestou nepohlavní — sázením hlíz.
A právě nejžádanější vlastnosti bývají obyčejně při
kryty vlastnostmi nežádoucími, které bývají ' nejčastěji
dominantní. Někdy se však *“vytvoří
u potomstva
prvé generace vlastnosti přechodné (ani ryba ani rak), kte
ré by se teprve v následných generacích štěpily v původ
ní vlastnosti rodičů a v jejich kombinace.
tomu však,
jak již řečeno, nedojde a výsledek se navždy ’ztrácí ze zor
ného pole šlechtitele. Někdy se vlastnosti v žádané kombi
naci objeví u jednoho z četných potomků,'ale nejsou dosti
typické, jelikož jim chybějí vhodné životní podmínky, které,
teprve vývoj vlastností podmiňují,- bývají proto přehléd
nuty. Některé odrůdy vůbec nenasazují květ, nebo shazují
předčasně bobule a nelze jich ke křížení použiti. Nejhorší
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a, bohužel, nejčastější neúspěch šlechtitele bývá ten, jenž
se objeví až po řadě roků pilné práce. Na šlechtitelské sta
nici bývá totiž potomstvo původních kříženců množeno na
základě neustálých přísných výběrů.
Vše, co se svými
vlastnostmi nebo zdravotním stavem nehodí, bývá z další
ho množení vylučováno. Po několikaletých výběrech ne
zbude šlechtiteli obyčejně z celého materiálu nic a musí
\
začít znovu.
Jednou však přece jen nastane pro šlechtitele velký oka
mžik! Našel to, co hledal! Objevil vynikající odrůdu, která
obstála při všech přísných výběrech. Odrůda přichází pak
do státních pokusů a bývá vysazována na pokusných po
zemcích, zamořených rakovinou bramborů, aby prokázala
imunitu proti této nejzhoubnější chorobě, strašně nakažlivé
a proto tak nebezpečné. Ve státním pokusu však brambor
propadne
na celé čáře a šlechtitel je opět tam, kde
byl před lety. Ale i když v této zkoušce brambor výborná
obstál a prokázal imunitu, mění ještě zdaleka vyhráno. Říš
ské ústředí v Berlíně (Reichsnährstelle) určilo pevný počet
připuštěných originálů, který nesmí býlí překročen. Jest to
opatření, které chrání jak šlechtitele, tak pěstitele. Nová
odrůda může se doslat do listiny originálů jen tehdy, je-li
tak vynikající,
že vytlačí
jinou odz lisiiny
r ů d u!
V určitém, přesně stanoveném stupni rozmnožení bývá
odrůda, jakožto originál, po prvé puštěna do světa pro po
třebu praktického zemědělce. Možná, že si dobude slavné
ho jména a přinese lidstvu hospodářské požehnání,. možná
však, že podlehne v dravé soutěži jiným, výkonnějším odrů
dám a zmizí navždy z listiny originálů! Takové tragedie bý
vají dosti časté. Tak v poslední době právě musela s polí
i z listiny zmizet zvlášť výborná žlutomasá odrůda stolní,
neboť počala pojednou hromadit v hlízách větší množství
jedovatého alkaloidu solaninu.
<1»
Veřejný

zájem

Naše

šlechtilelství

sadbu
o zuslechíěnou
Originální sadba bramborová je vysoce výkonné
vzdorná vůči chorobám. Při dobré jakosti
dáváidobV polní kultuře odlišuje se od sadby oby
rou sklizeň.
čejné svým bujným Vzhledem, je přímo nabita životní mí
zou. Svou horskou krví osvěžuje nížinné porosty a statečně
bojuje s životními podmínkami, které jí nesvědčí. Po letech
tomuto boji však přec jen podléhá, počne churavět, chřad
nout a její životní žár zvolna vyhasíná. Nakonec podobá
se potomstvo původnímu originálu právě lak málo, jako se
podobá prací sedřený kůň svému ohnivému otci. Sadba
musí býti vyměněna. Ve výrobní bitvě, kterou vede naše
zemědělství, jest tento požadavek zvlášť důležitý a minister
stvo zemědělství a lesnictví v Praze stará se o jeho splnění
tím, že nařizuje povinnou výměnu sadby bramborové a pe
čuje o produkci originálů přídělem hnojív, pracovních sil,
provozních hmot a velmi přísnou reglementací výrobní
i prodejní.
v Protektorátě
stojí na stejné výši, jako šlechtilelství Říše a to jest, jak zná
mo, nejlepší v celé Evropě. V Protektorátě máme soustředěné
šlechtění v šlechtitelské stanici na Keřkově. Jejím majite
lem jest družstvo Sativa v Německém Brodě. O významu
a pracovních methodách Keřkova si učiníme po všem, co
bylo řečeno, nejlepší představu, uvážíme-li, že zde bylo
vyšlechtěno
bramborů
nejrůzněj
10 originálů
ších forem, konsumních směrů a stupňů ranosti. Jsou to tyto
odrůdy:
Keřkovský
Keřkovské
Keřkovské
Keřkovský
Keřkovská

Erstling
ledvinky
rohlíčky
kardinál
Krasava

Keřkovská
Keřkovská
Keřkovský
Keřkovská
Keřkovský

reneta
Norma
Triumf
Flora
Granát

Našemu šlechtilelství dostalo se uznání z odborných
kruhů evropských a jestliže zemědělci v Protektorátě do-
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vedli pohoíově splnil všechny požadavky, které na ně dneš
ní válečná doba v prdukci bramborů klade, vděčíme za lo
v prvé radě svému vyspělému šlechlilelsiví.
Brambor jest ve válečné době přísně obhospodařován,
jak , ani jinak byli nemůže, yždyť pro výživu jest důležitěj
ší. než chléb. Obhospodařování vede Českomoravský svaz
pro brambory a škrob v Praze. Jest těžko učinil si správnou
představu o míře a způsobu jeho práce. Již v kulturách sle
dují odborníci Svazu vyhlídky budoucí sklizně. Na pod
kladě předem uváženého plánu přidělovány jsou brambo
ry různým kategoriím spotřebitelů. Každý musí dostat svůj
díl, nikdo nesmí být zkrácen! Revisní orgány Svazu prová
dějí dozor nad správným výkupem a expedicí bramborů. Ve
větších městech zářizovány jsou z podnětu Svazu veřejná
i soukromá skladiště, v nichž velké rozdělovačské firmy
ukládají přes zimu brambory, aby již v prvých měsících kaž
dého roku byly pro konsumanla.k disposici. Svaz sleduje
a organisuje dopravní možnosti, zabezpečuje vagony a po
honné látky, stará se o příděl pracovních sil, potřebných
vykládání zboží ve stanici' určení
distribuci až ke spoířebiteli. Lze si snadno představit, že všechny tyto odpověd
né úkoly nemůže Svaz prováděl vždy. cestou nejmenšího
..odporu.
'
.
Bylo by dobré, kdybychom si připomenuli zásobovací
potíže v bramborech z prvé světové války. Dnes máme
všichni
svůj příděl
míře zabez
v dostatečné
pečen. Dosfaneme-li svůj brambor na talíř, solva si uvě
domujeme, co šlechtitelského umu, co pěstitelské píle, organisační vynalézavosti a distribučního vtipu bylo třeba, aby
chom ne konec tento přezíraný dar Boží vzali milostivě na
vědomí jako naprostou samozřejmosti

poznámky
Těm, kteří se .již nepamatují
Uvádíme
několik
výňatků
Zemského
ústředí
z »Věstníku
péče o mládež v Cechách« za rok 1937:
Úkol
dneška.
V Cechách volalo na podzým 150.000 dětí
o polévku a kousek chleba. Volal a volá nemenší nocet o no
šatstvem
proti
zimě...
dětský hlad nedá myslit a plánovat
mee
dál, není ani chuti. A tak uplynulo již šest let*, šest let hrozné
nezaměstnanosti.
Hlad
sedí
lavici.
Koleda V. Pa vlásek s
v školní
jinými začal připravovat
výstavu o životě nezaměstnaného
do
rostu. Výstava hluboce působila na všechny návštěvníky
a tak
pod jejím dojmem přinášel články o bědném životě dělnického
dorostu,
který je bez práce, žije v děrách lomů, v ohradách
a v kanálech
Žebravé
děti.
Nynější tíseň hospodářská
a bída způ
sobily, že žebrají nejen lidé dospělí, ale i děti. Ba dětí je ně
kde víc, než dospělých.
Očima
dětí.
Státní ústav zdravotní
zjistil, že z 1933
vyšetřovaných
zjištěna podvýži
dětí byla u 1125 (80.8 procent)
kostry,
va, u 1209 (86.3) chudokrevnost,
u 147 (10.6) poruchy
čísel zvyšuje
« 149 (10.7) ohrožení plic atd. Podle statistických
tuberkulosních
dětí následkem
podvýživy.
se stále procento
Proč nemůžeme dát těmto dětem pořádně najíst, když naše země
oplývá bohatstvím,
které je schopno všechny nás uživit? Proč
hladovějí
děti. které nejsou ničím vinny, aby byly trestány
bídou? Trpí za viny druhých. — Vztahují své hubené ruce po
kusé chleba, kterého jim dnešní společnost
dát.
nedovede
Omluv
která
erika.
Co řeknete
přišla do
omluvence,
sborovny
měšťanské
školy na periferii
Velké Prahy 25. listo
padu 1936 a která zní: Vážený Pane riditeli. Moje dcera je žákyní
Ä. měšf. C. včera vynechala
celý den neb je nemocná. Můj muž
nepracuje
již 3 roky jen vždy za rok nějaký týden a nyní ještě
dokonce nám vzaly nouzovou podporu, takže to dítě onemocnělo
pouze od hladu Já mám 4 děti dva chlapci chodí do ob. školy
je stár 5 a Vt r. již týden jíme černou kávu bez
a nejmladší
eukm a na chléb neníi tak čekám, že se mi rostůňou i ty ostatní
tak co mám dělati. Již dva dni otec marně chodí po úřadech
a: nikde se nemůže pomoci dovolat, aby nám byla dále podpora
poskytnuta.
Děti jsou bosé ani jeden nemá triko půl košile tak
prosím vás není možné ještě takhle děle trpět. Buďto af se o to

někdo aspoň vezme neb vubee do skoťv děti poslat nemohu
a jsem nucena nechat vše zemřít hladem. Prosem Vás pane ri
diteli jestli aspoň Vy ünnzete zastaňte se nás neb jsem zoufalá,
pozabíjet děti je mi líto a déle se to vydržet nedá. Kadeřábková.
C. obce učitelské:
Slohový
úkol.
Dnešní
Z časopisu
doba je opravdu zlá. Nikdo nemůže říci, žfe je mu dobře. Na
každém rohu stojí žebrák a prosí o almužnu.
Otce mám také
Nemůžu
bez zaměstnání.
říci, že jsme se měli doma někdy
dobře. Tatínek bere nobzovku a to na celý týden. V sobotu ma
minka platí 60 Kč za chléb. Dvě sestry dělají ve Valdesce a mají
týdně 70 Kč. dají domů dohromady
100 K. Tím vystačíme celý
týden. Živí nás 10 dětí, ale teď to oblékání, na lo už nezbývá.
Jenom jednou bych si přála říci, že jsem se měla doma dobře.
Mě stačí říci. že mám maminku hodnou a pečlivou. Když ne
máme v zimě co jíst. to maminka radši nejí a dá nám to. Jednou
jsem jela na kolonii, tam jsem se měla dobře. Snad se ten život
obrátí a tatínek bude dělat stále jako ti druzí. — V. Tintěrox^á.
žákyně IL roě pokusné školy měšť. v Praze-Michli.
Z dobročinné
Psali jsme chudým, psali jsme
loterie.
bohatým. Dostali jsme odpovědi od těch. jichž a jejichž dětí se
tyto
naše pomoc týká: »Lituji velice, že nemohu si ponechali
losy, jsem malý živnostník
a nemám téměř práce. V sousedství
velkozávodů
jsem zničen. Dříve jsem podobné akce také pod
poroval . ..« — »Jsem válečná vdova,, nemajetná
a prosím Boha
o pomoc. Snad si musím vzít život. Tak je to. dnes hrozné. Ráda
bych dala. ale nemám.« — »Přijďte
se podívat na mou bídu.
který má 1 vůz na splátky! Možná,
priznáte, jak žije autodrožkář,
že mi ještě sami dáte ..« — »Nic neproste, není. co bych Vám
dal. Dobře jsem si všiml těch dětí na losu. Všiml jsem si také
těch, kteří mají a vede se jim víc než dobře. Dávají ti? Jaké te
bude později s námi, když už nyní to takhle vypadá?«
věčný...
V těchto dnech obklo
V dětech
je národ
hocha, který plakal.
pil hlouček lidí na Smíchově patnáctiletého
Hoch nesl na rameni těžkou železnou rouru, dále balík mosaz
Chtěl si odpoěinouti.
ných kohoutů a ještě rouru kameninovou.
náklad na chvíli odložil, ale pak už ho nemohl zvednout. Proto
kterého zavolali,
se rozplakal
a lidé se ho ujali. Sám strážník,
Bylo
přítěž. Vážila přes 50 kilořraraů.
stěží pozvedl chlapcovu
zjištěno, že hoch se s.tím vlekl ze Starého města na Smíchov
měl dát
tři a půl hodiny! Lidé zle odsuzovali mistra, který
chlapci vozík a ne ho takto posílat, aby náklad nesl na zádech.
Jde o učně, který bydlí až u Českého Brodu a aby byl v sedm
hodin v práci, vstává ve 4 hodiny ráno a do Prahy dojíždí
vlakem.
Milo
Skutečný
(Smrt živitelka):
případ
v básni.
K. — Jednoho rána už nebylo zas co
srdenství.
-— František
jíst / a co je horší — už nebylo ani sil. / A ještě toho dne
mohli jsme \jeěer číst, / že se Jan Galanda pro bídu oběsil. /
Zůstala po něm zděšená rodina: / vdova a tri malí sirotci bázli
ví. / Jenže Jan Galanda byl vlastně hrdina. / Napsal: »Snad
moje smrt ty dětí uživí . .« / Byla to celkem zdařilá sensace /
a tak to otiskly hned. všecky žurnály / s elpsami o nouzi a bídě
bez práce. / S večerní poštou už almužny přijaly. / Sto korun
poslala společnost
»TJ draka«. / Pak banky. Tisíce. Jak mezi
/ na děti
chodil by mrtvý zjev chudáka
stěnami - / příbytků
/ poslal- bár tisíc' a všude ho chváli
vybírat. Jakýsi neznámý
li. / Žena šla do práce. / Pro děti zadarmo
va
v roďiůách
řili. / Mrtvý jim dotáhl štěstí v své oprátce. / Lidé jsou štědří.
To noviny oznámí. ./ Soucit v nich žije a soucit v nich vždycky
Nešlo by to však, vy dárci neznámí / se
byl. / — — —
špatným svědomím — ďrív než se oběsil?
paní- Hana Be
republiky,
Vzácný
Chof presidenta
dar.
letošnímu
nešová, věnovala Zemslcému ústředí péče o mládež
částku
1000 Kč jako
Svátku matek, j^shož je protektorkou,
příspěvek.
,
Také ne
V roce 1937 byla všeho zboží hojnost a nadbytek.
stupňovaným
zbrojením
klesala. Byl mír.
zaměstnanost
mnohé zboží chybí
Jestliže se v r. 1944 sklady vyprázdnily,
disposici«
a jsou-li životní potřeby jen v omezeném množství
není divu. Je válka.
je nejhorší forma bídy.
Miti hlad v nadbytku
jedině ti, kteří prchli
odpovídali
Byla to bída, za kterou
uprostřed
ne
jejich čele pán, jehož manželka
do Londýna
změrné bídy v Giovala chudým matkám mizivý zlomek příjmu
své rodiny.
Jan Nováček
Staří

a'mladí

—

dva

cizí

světy

tisku,
Nemusíme
to ani často číst v denním či revuálním
relací a* můžeme to dobře vi
nemujsíme to slyšet z rozhlasových
hodně
životě a to, bohužel, ke škodě celku,
dět v'praktickém
večer
casto. Je na příklad pořádán starší generací vzpomínkový
že jeho význam
určitého
-velikána
minulosti, tak vynikajícího,
na
bude ještě dlouho doznívat nejen u nás. ale všude tam. kde mu
působit a tak na tento památný vecéf.
bylo dáno Prozřetelností
jenž má pro každého z nás veliký význam, mladí prostě nejdou.
Ti, kteří tam jsou. dali by se spočítat na prstech obou rukou a
jsou tam jenom proto, že jsou přítomni jejich rodiče, patřící do
že se naskvtne
•né vrstvy, která onen večer pořádá. Přirozeně,

Prítomnosti
otázka, ěí je to vina, zda té mladé eenerace, která ztratila zájem
z níž oni velikáni pochá
o velikány minulosti či té starší eenerace,
zeli, ale která ano mládí, dnešní mládí nedovede ke svým noTo ještě ale není všechno. Potkáte na ulici člo
činům připoutat.
věka, jehož jste léta neviděli, ba ani o něm neslyšeli, člověka,
života,
měl
který svého času stál na špici našeho veřejného
svoje názory, vliv na jejich vývoj u druhých^,, věřilo se mu
kdysi, zkrátka myslelo se, že je to N ě k d o. Dnes jako by Světu
odumřel, zakopal se za živa~ Po několika běžných frázích dovo
líte si otázku, jak žije, co dělá nyní, co soudí o dnešních udá
lostech a je vám odpovědí jen rozpačité pokrčení ramen, nesmě
lý ústněv, rychlé podání ruky a skoro v útěku řečené: »To víte.
já už jsem teď v pensi a tak jen čekám, jak to všechno dopad
ne
, .«
provinile
Skloníte hlavu
na prsa, protože jste se tímto se
neboť jste kdysi tomuto člověku silně
tkáním trochu zklamal,
věřil, vážil si jeho činnosti, obdivoval jeho píli, snahu a — dnes?
Najednou
se vám začíná rýsovat, pomalu a stále určitěji odpo
věď na ony otázky, jež vás přepadly
na onom vzpomínkovém
příslušníka
minulosti,
večeru slavného
ona otázka viny, na ěí
straně, té mladé nebo staré. A začíná se vám v duši objevovat
kterou se skoro bojíte hlasité vyslovit, abyste
strašná
pravda,
za ni nebyl kaceřován
se strany starší aenerace, s níž přece máte
růstu, tolik dní a let
kořenů svého duševního
tolik společných
práce, na stejných úkolech,
s níž tak souvisíte svými životními
počátky, ale, která je vám dnes tak úžasně a nepřirozeně
cizí,
že se vám chvílemi zdá, jako byste mluvili velmi rozdílnou řečí.
že dýcháte docela jiný vzduch a ona že žije v nějakých snech,
které nemohou být už nikdy vyplněny, uskutečněny.
Vždyf také
ten večer onoho slavného velikána, jen si to přiznejte,
se vám
okamžicích zdál, jako by byl uspořádán,
v některých
ne pro tu
poctu jeho jména a zásluh, ale proto, aby ti, kteří na něm byli,
alespoň ve vzpomínkách
vzkřísili
životu mrtvou ilusi. v jejíž
zánik nemohou za nic na světě věřit.
A konečně celý ten pro
blém se pojednou před vámi rozrůstá ne v jednoduchou
otázku,
ale v celou, řadu problémů, které byste chtěli stůj co stůj vyřešit, vyrovnat
se s nimi, třeba vám při tom srdce krvácelo,
že
boříte něco,_ v co ještě včera věřil kolem vás celý kolektiv,
co
však
.změnilo
se
nepoznání dechem nové doby a zanechalo tu
trčet jen tuto vrstvu,
tuto starou, ani ne tak léty jako duchem
starou «eneraci.
A uvažujete,
jak je to možné, že ustrnula,
že ani
píď
byla pohnuta novými vichry, vanoucími nad zemí, že omůže ne
tak
opravdu uboze stát jako bleskem zasažena nad troskami nedáv
né minulosti, bezradná, bezmocná, bez odvahy
nějakému klad
nému činu,
nějakému
výkonu,
nějaké záchraně alespoň své
vlastní duševní rovnováhy.
Pak chápete dobře, že není správné,
protože je to nemožné, abyste od těchto lidí slyšeli nějaký názor
na život dneška, ale nejen názor, nýbrž nějakou směrnici, pro to.'
co je dobré, co je zlé. kde je dobrá cesta života, kde špatná
Chápete,
že to_ není možné už proto, že tato vrstva, která
lhala nám i sobě, že je vedoucí vrstvou národa, byla
straš
ném omylu a my s ní, protože tato vrstva ve skutečnostina nikdy
nebyla vedoucí ani tenkráte,
kdy měla všechny možnosti upra
vit život podle svého do určité formy. Ani tenkrát to nedovedla,
protože formovat a vybudovat nějaký život dovede jen skutečně
tvůrčí osobnost a takových mezi nimi bylo jen opravdu velmi,
velmi pořídku. Ti však časem odešli v záhrobní nenávratno,
boť jich bylo skutečně málo a ti, co tu zůstali, to byla jen ne
re
produkční
zrcátka,
která
odrážela dávno slyšené, af to vj šlo
z tě ěi oné strany, od toho či onoho jedince, neboť jim nebylo
dáno, ani aby dovedli rozlišovat.
Když> zmizeli jedinci silných
myšlenek
a silných činů, jak jsme mohli čekat od těchto zby
lých »také velikánů«
nový názor, nový směr života a jak by
chom ho mohli čekat dnes, kdy zdravý vítr doby smetl i ony
poslední zbytky, brzdící vývoj kupředu.
Nesmíme si stále zapírat, že je dnes doba revolučni, že meni
náš světový i životni názor od základů, že přináší tisíce nových,
zdravých faktorů, s nimiž se musíme nějak vyrovnat,
přizpůso
bit se jim af tak či tak, že musíme v této spleti, v tomto kolo
běhu událostí kolem nás najít jedině správnou
cestu života ne
jen pro nás jedince, ale pro celý národ, za nějž neseme odpo
vědnost před dějinami. Je to těžké, nevylučuje
to omyly, špatné
cesty, zacházky,
ale přece jenom na konec musíme dojít tam>
kam chceme, třeba že to bude ještě někdy velmi bolet. V těchto
.chvílích
bychom my mladí, my, kteří to dnešní ovzduší kolem
nás chápeme, opravdu potřebovali
zkušenosti,
rozvahy, rozumu,
pomocné ruky starší senerace.
ale právě, že ona^ama
byla kdy
si sama jen vedena a ne vedoucí, nemůžeme se toho od ni nikdy
dočkat a my ani nemáme trpělivost
očekávat, až i ona jednou

i
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vůbec, protože tím národu unikají aoprohlédne,
prohlédne-li
amírně cenné hodnoty, které by se už nikdy nevrátily.
úvahy, ale lépe le ai
Jsou to snad všechno velmi kacířské
říci jednou do očí přímo slovo zraňující,
o němž možno debato
vat, než slovo vůbec žádné a jen se někde v závětří pohrdlivě
a čekajíc usmívat, protože dějiny nečekají, až co si o nich lidé
pomyslí.
To je snad také onen kořen, kde se narodila ta strašná nropast stále se zvětšující mezi těmito dvěma světy starých a mla
dých, propast, která na jedné straně budí nohrdlivý
úsměv. íe
mládí dneška nezná nic než snort a žádnou kulturu a na druhé
kteří nedovedou
pochopit
straně zas, že starší jsou bručouni,
problémy dneška lpěním na starém a tím nemohou jít dál. Sko
da je pak z toho na obou stranách, u starších ta. že mnoho krás
ného jim uniká, že ztrácejí svou nosiči vedení jednu za druhou
a jichž se už nikdy nezmocní a u mladých ta, že jejich zápas o
zkušenostmi
starších je těžký,
novou životní cestu nepodpořen
omylů a chyb, kterým by se v ooaéplný záludných
nebezpečí,
ném případě velmi snadno předešlo.
Nejhorší však na tom je, že tím trpi celek, národ, který si
dnes musí svou existenční
dobách,
posici budovat v bouřlivých
kdy každá chyba se strašně, mstí a že je věčná škoda oněch sfL
které by mu mohly být
užitku a leží ladem nevyužity.
Mládí dneška má odvahu, to se
svému cíli dostane, na to
můžeme vžiti jed. Když ne ihned, tedy zítra, protože má před
sebou tak jako tak kus života, alé co staří dnes svým postojem
ztratí, to už jim nikdo nenavrátí
dějin jim bude
a vzpomínka
Škody způsobené tím'celku
jistě málo lichotivá.
budeme jednou
pak těžce a se vším úsilím vyrovnávat
zahlazovát,
jenom dej
a
Bůh, aby nebylo potom už pozdě.
Vláďa N ob ák
Sociální

a pracovní

právo

Zřízení Protektorátu
mělo vliv na rozšíření a změny v Drmcovním a sociálním
právu. Po jeho ustavení
přistoupily
daldfobory sociální politiky, jako včleňování
do práce, nový roaeah
hodin, činnost v neděli a o svátcích, změ-^
a zvýšení pracovních
něný pojem připojištění,
přijímání
zkombinované
a propouštěni
sil, a to všechno utvořilo přiměřenou
pro pra
novou základnu
covní a mzdové poměry. Po těchto přeměnách
vyskytla se potře
ba nějakého
vodítka a snadno ovladatelné
příručky,
v které by
poučenj. V minulých
týdnech
se snadno nalezlo nejpotřebnější
vyšla kniha »Sociální a pracovní právo«, která nejen zahrazuje
ale
tuto mezeru a uvádí do změn oboru sociálního a pracovního,
činí také poslání nejlepšího
měřítka. Porovnáme-li
tuto objem
literaturou
vy
s obsáhlou odbornou
z dřívějška,
nou příručku
řádu nastaly. Je
které přeměnou
plynou nám veliké kontrasty,
sociálni
dnešní
nejlepším
jakému
dospěly
dokladem,
pnkroku
poměry zaměstnancovy
proti dřívějšku.
Kniha »Sociální a pracovní právo v Čechá<&h a na Moravě«
je vítaným přínosem i pro každého laika, kterému dává nahléd
nout do vnitřní výstavby sociální politiky. Měli by v ní listovat
zejména všichni, kteří se domnívají,
že je jim se strany zaměst
od
křivděno,
navatele
se alespoň s nejběžnějšími
a seznámit
stavci sociálně politické praxe. Závodní knihovny podniků by aejména neměly postrádat
tuto knihu, kde Členové závodních vý
borů by měli příležitost
uvažovat,
co by se dalo prospěšného
ještě uskutečnit
a případně jak zabránit
pro jejich zaměstnance
pokud je důsledkem ne
zacházení s dělnictvem,
protizákonnému
Všechny kontroly mohou pře
znalostí práv u zaměstnavatele.
závodech, nehlédnout vyskytnuvší
v jednotlivých
se nedostatky
svoje práv* »
zná-li, pokud možno, největší počet zaměstnanců
nároky.
Ze všech těchto popudů dal bývalý zmocněnec Německé pra
státního
Německého
úřadu
covní fronty a vedoucí spojovacího
insr. W. Koster
odborům v Čechách a na Moravě
ministra
Je to dílo po všech stránkách
této knížky.
sestavení
návrh
chráníc!
nařízení,
dvoujazyčné
důmyslně
sestavené,
a všechna
především
zaměstnance,
jsou pojata do 1280 stránek. Je tam pa
dělníků až po nejslablf
domáckých
matováno
na zaměstnání
dalších vý
umožňuje zařazování
sestavení
obory. Její praktické
nosů, jež dodatečně
vyjdou.
H
Bohuslav ar v á n ek

Přítomnosti
Dr.
EMANUEL
VAJTAUER
šéfredaktor

Vychází každého prvního v měsíci, dvanáctkrát do roka. — Vydává Melanirich
a. s., Praha 11, Václavskén. 36. Teief. 214-51. Účet pošt. spořilelny 64064.Nevyiédané rukopisy se nevracejí. Předplatné na rok
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-36.—, včetně
0.60, na pul roku
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0.30. Jednotlivá čísla
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18.—,včetně
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— Užívání novinových známok
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je zárukou spolehlivé J akosti
všechdruhů keramických výrobků
Západočeské továrny kaolSnové šamotové a slovenské závody magnesitové,
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jakož i výkonnost a hospodárnost
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CHEMICKÉ
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PRAHA

469-46,

A. S.

Každá reforma, která zlepšuje rozšiřuje
a
prospěch veřejnosti, je dobrým dílem. Nejen
že přináší osvěžující změnu, ale je samou zá
konností přirozeného rozvoje. Je tomu tak v
životě ve velkých i malých věcech dne —
dokonce i ve hře. I v té nejpopulárnější hře.
Nová

Telefot:

STROJÍRNY

51.

třídní

loterie

444-52,443-53
Vyrábějí:

Sacharin,
strojená hnojiva,
prostředky na ochranu rostlin a mořidia,
farmaceutické chemikálie,
veterinárně-medicinálni přípravky,
chemicky čisté soli kovů,
kyselinu sírovou techn.,
síran zinečnatý,
kamence,
amoniak a čpavek,
klihy a lepidla,
zinkovou bělobu zn. „SPHINX,
ochranné nátěry proti rzi zn. SUBOXj
ochranné nátěry proti ohni zn. SUBON-P,
kyselinovzdorné tmely,
extrakce olejů,
ocet,
glukosu,
škrob.

představuje nám. obraz herního plánu jasně v
číslicích:
Vs losu upravena z 21
pro třídu.
na 26
Ale:
vytvořeny i rozmnoženy současně nové velké výhry
v nejvyšších i středních kategoriích
a
.
výherní částka zvýšena ve prospěch hráčů o celých
14,713.520 K.
1.500.000

je nyní prémie, dále pak hlavní výhry: 1,000.000 K,
500.000 K, 800.000 K, 200.000
a dále 6x nových
200.000 K.
20.

června

budou tyto nové výhody již výherci

inkasovati.

a musíte vyhrát, alespoň Vám
to ze srdce přejeme. Zkuste to
a objednejte si u „Štěstěny" svoje
šťastné losy třídní loterie tak, jak to udělalo
již mnoho šťastlivců před Vámi. — Těm jsme
vyplatili dosud daleko
milionů.
přes
209
V nové třídní
než
vice

loterii
60

leteré č$J<a)í na šťastné
možná výhra je
2/milionu

bude taženo
milionů,
výherce.

dalších
Největší

V

1 ,
milionu,
prémie .2
Výhra
další velké výhry jsou : SOO.OOO’
—, 300.000 —,
6 výher po 200.000 — atd.
června.
xa&inÄ
20.
Tari
Ceny losů 1. třídy: ’/e K U
-. 1U 52--,
1I2 104'— a celý 208--.
Objednejte sl ještě dnes svůj šťastný los ve známé
prodejně třídní loterie
.ŠTĚSTĚNA’
^nj

ŘÍHA
JAROSLAV
PRAHA
nám.2.
l„ NaPerštýné2. PRAHA
ll„Máchova

I«

Proč

nufdCový

piáseá?

fVQ'iože již při namáčen? »
poušt? 2 prádla mnoho špíny
a zbytek velmi uvolni;
Mimo výhodu úspory
prášku)
mýdlového

TITUL PRŮKOPNÍKŮ
v moderní službě provozu. Proto se
tok snažíme, dodávat nejenom
běžné, ale i speciální technické
potřeby, no kterýchzávisínerušený
chod celéhoVašehopodniku,továr
ny, dílny.Spojte se s námi! Napište
nám! Volejtečíslo 288-09, 290-29

Je i praní o mnohem
lehčí.

CLARAX
potřebarrijk
velkoobchods technickými
PRAHAII, ŘEZNICKÁ10

SCHiCHTA
1

