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státy. Uvádí, že základní podmínky pro tuto spolupráci vytvořila objektivní nevy
hnutelnost přechodu kapitalistických států k praxi mírového soužití. I když byly
v tomto směru dosaženy značné kladné výsledky, jsou v současné době narušovány
se strany reakčních imperialistických kruhů, usilujících o zhoršování vztahů kapi
talistických zemí se SSSR a jinými socialistickými státy, zavádění dlskriminančních
opatření a stupňování horečného zbrojení.
Poslední VI. kapitola s názvem „V boji za mír a sociální pokrok" navazuje na
předchozí části práce zdůrazněním úlohy a síly socialistického společenství jako zá
sadního mírotvorného činitele. V současné době v podmínkách zostření mezinárodní
situace, vyvolaného imperialistickými státy, SSSR a ostatní země socialistického spo
lečenství pokračují důsledně v realizaci linie směřující k posilování míru na celém
světě. V oblasti ekonomiky usilují o rozšiřování materiální základny mírového sou
žití, o rozvoj obchodu a ostatních forem ekonomických vztahů mezi Východem a Zá
padem. Důslednost a stabilita strategické linie SSSR a ostatních bratrských zemí, za
měřená na úsilí o zachováni míru, podporu demokracie a pokroku, zvyšuje jejich
mezinárodní autoritu a přivádí na jejich stranu všechny mírumilovné síly světa.
Pro svou aktuálnost a myšlenkové bohatství je monografie ukrajinských autorů
významným přínosem pro orientaci v problematice vnějších vztahů socialistického
společenství.
Věra Bosákova
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Je prokázáno, že v mezinárodním dělnickém hnutí, v revolučním boji a v budova
telském poslání dělnické třídy je jejím zákonitým a rozhodujícím spojencem pracu
jící rolnictvo. Tato skutečnost se stala součástí odborných článků, vědeckých statí
a publikací. Připomínáme si ji v období 40. výročí vyvrcholení těžkých zápasů KSC,
KSSS a Sovětské armády za osvobození našich národů a naší země z útrap fašismu.
Právem sem proto můžeme přiřadit aktuální a společensky prospěšný příspěvek,
nímž je monografie Zdeňka C E R V K A Teorie dělnicko-rolnického svazku a její reali
zace v zemědělské politice K S C , kterou vydala Univerzita J. E. Purkyně v Brně
v roce 1984. Práce je rozsahem nevelká, má 95 stran. Je členěna do čtyř částí: úvodu,
dvou kapitol a závěru.
V úvodu autor publikace vychází z poslání K S C od jejího vzniku a zaměřuje se
na formování a realizaci její zemědělské politiky při vytváření svazku proletariátu
a rolnictva nezbytného pro vítězství proletářské (socialistické) revoluce a rovněž
i pro její vítězství v únoru 1894 v Československu. Přitom si všímá vzniku marxisticko-leninské teorie dělnicko-rolnického svazku a koncipuje záměr a cíl práce v jeho
dvou kapitolách.
V první kapitole chronologicky shrnuje nejdůležitější poznatky o vzniku dělnickorolnického svazku, o formulaci teorie tohoto svazku a v tom smyslu o historickém
vývoji ekonomického myšlení u vybraných autorů a především v teoriích Marxe, Engelse a Lenina. Kapitola zároveň je východiskem v analýze (i v aplikaci) vzniku
a vývoje tohoto svazku v Československu.
V druhé kapitole (nosné) se autor zaměřuje na charakteristické rysy zemědělské
politiky v sociálně demokratické straně a v KSČ a na aplikaci marxistického pojetí
v historickém procesu vzniku a vývoje dělnicko-rolnického svazku v Českosloven
sku. Autor si všímá historického vývoje tohoto svazku v teorii i v praxi země
dělské politiky KSČ od jejího vzniku až do období přerůstání národně demokratic
ké revoluce v revoluci socialistickou. Zároveň poukazuje na složitost a mnohotvár
nost tohoto vývoje a vyvozuje závěr, že správně pochopená a realizovaná otázka děl
nicko-rolnického svazku byla jednou ze základních podmínek hegemonie dělnické
třídy v Československu v těchto obdobích a bude i v boji za vybudování komunis
mu.
V závěru autor publikace poukazuje na historičnost dělnicko-rolnického svazku,
v němž vedoucí silou, je dělnická třída a aktivním činitelem s ní i rolnictvo. Děl-
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nicko-rolnický svazek má své dialektické íásti — složky: politickou, ekonomickou
a sociální, s určujícím (měnícím se) charakterem a cílovým zaměřením v daných eta
pách jeho vývoje. Podstata je dána charakterem jednotlivých vývojových etap, pře
devším v boji dělnické třídy o dosažení politické moci, v době výstavby, dalšího vý
voje a rozvoje socialistické (rozvinuté) společnosti.
Publikace je svým pojetím původní a podnětná. Jejím přínosem jsou uceleně utří
děné poznatky ze zkoumané problematiky a nové poznatky z jejich aplikace na spe
cifické podmínky vývoje zemědělské politiky KSČ od jejího vzniku do Vítězného
února 1948. Ekonomické myšlení obohacují jak teoretické závěry, tak i zkušenosti
a závěry z vývoje dělnicko-rolnického svazku v Československu až do současnosti.
Publikace svou úrovní se může stát dobrým pramenem nejen pro učitele, ale i pro
stranické lektory a ostatních společenských organizací i pro propagaridisty a studenty.
Rajmund Sobota

