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Lid či třídy?
Nebyl to jen novinářský sklon k zvučným slovům a heslům, který dal vzniknout dnes tak
často užívanému rčení »lidová demokracie«. Pro
milovníka řeči jsou to ovšem dvě slova, která se
opakují, neboť řecké »demos« znamená česky
»lid«. Jestliže však na příklad president Edvard
Beneš ve svých »Üvahách o slovanství«, psaných
a vydaných za poslední války, vědomě onoho rčení užil, učinil tak proto, že slovu »lidový« dal
zároveň poněkud jiný význam, než jaký má ve
výrazu »lidovláda« v jeho řeckém znění. Ve slově »demokracie« je zdůrazněno, že lid má možnost, příležitost vykonávat politickou moc. Přídavným jménem »lidový« je však v Benešově
pojetí řečeno o něco víc: že nejde jen o příležitost, nýbrž o závazek, ne jenom o možnost, nýbrž
o skutečný zájem na společné věci. Z celého, dějinnou tradicí skutečně oprávněného sklonu pres;dentova považovat hlavní úkol české politiky
především za úkol sociální, to jest za řešení společenských křivd, vyplývá tento pojem lidové demokracie zcela důsledně. Znamená lidovládu,
která se nespokojil je jen zajištěním moci lidu,
nýbrž usiluje o větší semknutí a větší pospolitost. Snad molilo být užito jiného výrazu než
této tautologie, snad by bylo bývalo lépe mluvit
o »pokrokové demokracii«. Ale v každém případě
víme, co jo po jmem »lidová demokracie« myšleno
a také plně za obsahem tohoto pojmu stojíme.
Ale každý pojem bývá postupem doby zneužit
nebo aspoň ztratí něco ze své původní zřetelnosti.
A u každého často užívaného pojmu je po čase
zapotřebí prohloubit a tím také objasnit jeho
obsah. Tak je tomu i s pojmem »lidový«, užívaným o ceskos'ovenské demokracii. Měli jsme příležitost citovat ve vánočním čísle tohoto časopisu
slova papeže Pia XII. o demokratickém zřízení,
z nichž bylo patrno, jak křesťanský názor — tlumočený ostatně také Masarykovou větou o nesmrtelnost' hdské duše jako nejlepším dokladu
pro demokracii — dává skutečné demokracH,
uskutečnitelné iak v monarchii, tak v repubhce,
v r ů s t z lidské důstojnosti každého člověka. Věnujme dnes několik chvil úvaze o tom, co ai představu ¡eme pod poimy lidové, pokrokové nebo pospolité demokracie.
T
'stě to souvisí především s názorem o původu
a úkolu demokrac'e vůbec. Křesťanský názor se
v té věci liší především od názoru liberálního.
Působí dnes až podivnvm dojmem, když otevřeme bvstrou jinak knížku »Qui sera le maítre?«
od jednoho z uznávaných kdvsi politických theoretiků po zásluze dnes mizející, nebo již zmizelé
Francie, Luciena Romiera, a shledáme tam, že
moderní demokracie vznikla vlastně z hospodářské nevyhnutelnosti ve vývoji minulého století:
ko^m kapitalistických podniků prý se nashromáždily takové davy hospodářsky zúčastněných
nebo postižených, že si jak svými počty, tak svou
hosoodářskou mocí vynutily účast na vládě.
Pochybuji, že by se pro takový výklad novoO B Z O R Y

Bohdan

Chudoba

dobých politických dějin našly někde na světě
skutečné důkazy. K demokracii se nedospělo
z nějaké hospodářské nutnosti jako k zřízení nevyhnutelnému — a tím méně z nějakého slepého
přírodního pochodu jako k «řízení přechodnému,
jak tomu chtějí marxisté. K demokracii — především jako k Ideálu a občas také jako ke skutečnosti — lze dospět jen rozumnou úvahou a
skutečnou osvětou. Každá doba v lidských dějinách, která dosáhla určité kulturní hloubky, k ní
tíhla: Kecko doby Periklovy, středověk sv. Tomáše Akvinského, i devatenácté století Gludstoneovo. Demokracie je idea, ke které dospěla antická filosofie, idea, kterou prohloubilo křesťanství svou naukou o původu a úkolu člověka, idea,
kterou novověk musí hájit se zbraní v ruce proti
tota 1 i tárn ím h eresím.
Ale jestliže se k demokracii dospívá jen vyspělým kulturním životem, tím spíše Je určitého
myšlenkového úsilí a všeobecné osvěty zapotřebí
k tomu, aby se dospělo k demokracii, v nfz se lid
nespokojí jen zajištěním svých práv ústavou,
nýbrž se živě zúčastňuje politického dění a má
zájem o potřeby i strasti knždého, třebas sobe
nepalrnějňího bližního.
Myslím, že jo dnen opravdu možné takové pospolité demokracie v čenkoslovenském státu dosáhnout!. Jestliže něco zásadně překáželo rozvoji
první republiky a jestliže něco podstatně přispělo
lc tomu, že v osudném roce osmalřlcátówi no 1 nojvyšňí místa zhroutila a kvapně ustoupila tam,
kde bylo možno odejít aspoň s důstojným protestem a ve vládní hodnosti, bylo to rozčlenění
voličstva na tak. zvané hospodářské strany: zemědělci jinde, živnostníci jinde, dělníci jinde,
podnikatelé jinde. To nebyla pospolitost, to nebyl
lid to bvlv skutečně jen davy, hnané každý jim'm
hospodářským zájmem. To bylo uzákoněné sobectví. Jestliže dnes jde o to, aby zákony pronikla 1'dovost, znamená to, že, každý občan by
měl dosnět k vědomí pospolitosti, k vědomí, že
je novínen starat se o blaho všech druhých občanů, ať jsou zaměstnáni jakkoli.
Proto křesťanská názor na politický život zásadně odmítá jakékoli rozměňování národa na
tříd v Třídy jsou něco úplně opačného než stavy,
na jaké se členil stát středověký. Pojmem »stav«
byl v ve středověku vymezovány určité povinnosti. A středověký stát ztroskotal právě tehdy,
kdy se těchto povinností přestalo dbát a stavy
se změnilv ve třídv. Třída je vrstva občanstva,
která válčí hospodářsky i politicky proti všem
vrstvám ostatním. Třída je naprosté popření pospolitosti, popření lidu jako celku, popření lidovosti.
Jisté doby byly ovšem vytváření tříd příznivé.
Pokud majetek byl ještě většinou nehybný a
když již křesťanská mravní nauka o povinnostech
stavů z veřejného života vymizela, pokud trhy
byly ještě zdaleka nenasycené, a když již stro : e
úplně umožnily velkovýrobu, nastala skutečně
21

doba, kdy jedna 3ást občanstva rněla ohromný
majetek a druhá neměla nic, kdy jedni žili v přepychu a druzí v bídě. Ale dnes tornu tak již není
ani ve věcech cistě hospodářských. Podnikatel
nemůže prosperovat tam, kde není kupujícího
dělnictva. A dělníci nemohou kupovat výrobky,
nejsou-li dostatečně placeni.
Kromě toho je také zapotřebí si uvědomit, že
jestliže se kdy v kterém národu nebo státu k jeho
vlastnímu neštěstí začaly vytvářet třídy, nikdy
to nebylo proto, že by vědomí sociální pospolitosti
bylo vymizelo jen z jedné části občanstva. Vždycky to byl mravní úpadek celkový. Jestliže kapitalísta hledal nejlacínější pracovní síly, soudobý dělník neviděl nic zlého v tom, když se snažil
koupit zboží, jehož láce byla právě podmíněna
nemožně nízkými mzdami druhých dělníku, kteří
ono zboží vyráběli. Dnes naopak může úsilí o lidovou republiku vzrůstat jen tehdy, jestliže občanstvo jako celek bude přesvědčeno, že bez sociální pospolitosti není cesty k míru a hospodářskému rozkvětu.
Leckde se ovšem ještě dnes ozvou slova o třídní diktatutře nebo o diktatuře proletariátu. Není
možno poslouchat je bez podivu nad jejich nelogičností. Vždyť co bylo špatného na věku liberálního kapitalismu, ne-li to, že vůbec rozdělil občanstvo na třídy, z nichž jedna utiskovala druhou? Je možno chápat, že v oné době, v níž nebylo žádného mravního vědomí — nebo ho bylo
jen velmi málo — hledali sociální myslitelé rázný .—. a ovšem jen dočasný — prostředek v diktatuře těch, kteří trpěli. Nelze se také divit, že
v oné době velkých nehybných majetků vzrůstá-

Příjmy a vydání
Vím, že každý, kdo si přečte tento nadpis, si
hluboce povzdechne a nadmíru se zasmuší. Snad
by leckterý rád spustil vodopád nechvalných slov
o těch, kteří jsou původci neutěšené situace většiny občanů, tím, žo zvýšily ceny o mnoho více
než platy, o příjmech jiných ani nemluvě. Jistě
až na těch pár tisíc nových bohatců s velikými
a někdy až neodůvodněnými příjmy, není skoro
Udí, kteří by si novou úpravu mohli pochvalovat.
A tu so jistě právem mnozí rozhořčeně ptají,
proč so jednalo tak, že životni úroveň obyvatelstva klesla i proti válečné době a hledají se vinních Kdo tedy si opravdu zaslouží odsouzení všech
občanů, jimž bylo ublíženo? Je nutno říci, že tu
v podstatě není přímých provinilců. Je to totiž
tak, Žo za tuto válku není nikdo odpověden a jen
ona byla příčinou dnešního ochuzení. Ty nesčetné
miliardy, vystřílené do vzduchu, a veliké škody
musí někdo zaplatit, a to znamená ochuzení
všech.
Doplácet budeme a musíme se s tím smířit.
Ovšem mohou být jisté námitky proti rozdělení
válečných břemen a proti způsobu jejich provádění. A tu je možno říci, že se snad dalo něco
dělat poněkud lépe. Předně je jisté, že psychologický postup nebyl správný. Vždyť každý, kdo
22

la touha zmocnit se jich násilím a užít jich lépe
a spravedlivěji. Je však zapotřebí mluvit dnes
o třídách, když vědomí lidové pospolitosti proniká všemi vrstvami a strany hospodářského sobectví zmizely s jeviště politického života? Je
záhodno mluvit o třídách dnes, kdy každému začátečníku ve studiu národohospodářství je jasné,
že jedna složka výrobního a prodejního pochodu
se neobejde bez druhé a že není již jiného způsobu blahobytu než právě ten, který může být získán účastí na výrobním procesu?
Tedy nikoli třídy, nýbrž lid jako celek. Nikoli
záští, nýbrž vědomí pospolitosti. Takový je náš
úmysl. Ale i když si jej vyjasníme, vynoří se tu
na konci jistá potíž, která právě v našich dnech
nabývá nepěkných rozměrů. Vězí v tom, že na
starost o hospodářský prospěch spoluobčanů,
která z vědomí lidové pospolitosti vyplývá, jsou
různé názory a stává se, že stoupenci jedněch
vytýkají druhým, že opouštějí lidovou pospolitost a obracejí se zpět do dob kapitalistické libovůle a třídní nenávisti. Tyto výtky padají zejména
na náš názor. Bude tedy úkolem jednoho z příštích článků osvětlit, jaký vývoj máme na mysli
zejména po stránce hospodářské. Zatim můžeme
si říci to, co nám vyplývá z dnešní úvahy: lidová,
pokroková demokracie je přirozeným pokračováním demokracie ústavní, která pro křesťana není
jen nějakou hospodářskou nebo přírodní nutností,
nýbrž mravním příkazem. Proto je prospěch pospolité demokracie také naším pevným úmyslem.
A nic nám nemůže být více proti mysli než návrat k jakémukoli hospodářskému boji jedněch
proti druhým.
Dr H e l e n a

Koželuhová

četl většinu našich novin a poslouchal různé projevy, musil mít dojem, že se už rychlým krokem
blíží doba blahobytu. Viděl se už, jak vymění
oblýskané šaty a děravé boty za zbrusu nové,
zasedne k bohatě prostřenému, pochutinami oplývajícímu stolu a jak po vydatné večeři zamíří
k duchovnímu kvasu v jednom z nečítaných divadel nebo u tepla rodinného krbu stráví večer nad
krásnou novou knihou. Nesmíme se pak divit, že
je značně roztrpčen, když se mu dostane ještě
méně než dříve a když jen těžce může vůbac zaplatit příděl. Jistě jsou všichni ochotni zaplatit
bez reptání jakousi cenu za svobodu a samostatnost, ale je neprozíravé slibovat blahobyt, múže-li se poskytnout jen nedostatek, protože pak
je každá oběť nepředvídaným těžkým zklamáním
a vyvolává jen nespokojenost a nedůvěru k nařízením. Je to ten zakořeněný zvyk velikých slibů
v politickém životě, k němuž se stále vracíme,
i když se tolikrát ukázalo, jak je to nerozumné.
Ještě, že jsou na to občané už tak zvyklí, že na
řeči a sliby mnoho nedají a tak zklamání lépe
snesou. Nicméně nikdo nemůže čekat, že bude
chválen za nedodržení slibu a ztráta důvěry a
nepřiměřená trpkost jsou přirozeným důsledkem
této psychologické chyby.
O B Z O R Y

Druhá závasná otázka Je, zda ozdravěni státních financí a náhrada škod je proveditelná v tak
krátké době a tímto způsobem? Všechny způsobené škody vznikaly přece v období šesti let a
při plném pracovním výkonu. Nezdá se tedy myslitelné, aby jejich náprava byla zjednána za
kratší, nýbrž spíše za delší dobu, nepracuje-li se
na plné obrátky a ve vybrakované zemi. Takové
kvapné ozdravování musí být jen zdánlivé, neboť
z ničeho něco udělati, t. j. s tvoři ti, není v lidských
silách ani při sebedůmyslnějším hospodářském a
finančním řešení. Jen výroba a šetření mohou
zlepšit hospodářskou situaci státu. Všechny
ostatní metliody jsou bezúčinné, neskrývají-li vo
své pro laika nepochopitelné spletitosti a odbornosti přinucení občanů k jedné nebo obou z nich.
A vskutku zjistíme, že měnová, cenová a mzdová nařízení nás přinutila šetřit více než kdy jindy
a částečně přinutí i k práci. S tou prací je to
ovšem méně účinné, není-li postaráno o to, aby
lidé pracovali tam, kde je to vskutku zapotřebí
k zvětšení výroby, nýbrž stačí-li prostě, když HÍ
šikovně najdou placené zaměstnání, aniž by museli podat přiměřený pracovní výkon. Šetřit a
tvořit tak kapitál, jímž se uhradí dluhy, je naprosto nutné a nikdo proti tomu nemůže mít námitek, i když nešetří pro sebe, nýbrž pro stát a
ozdravění měny. Musí být tudíž snahou nás
všech, aby se stát zotavil a my tak měli možnost
zlepšit i své hmotné postavení. Proto určitá míra
šetrnosti, byť i dočasně snížila naši úroveň, jo
naprosto nutná, i když je mrzutá pro každého,
neboť její výsledek se ještě dlouho neprojeví
u nás a člověk nerad šetří, když z toho zdánlivě
nic nemá. Nesmí však býti tak dalekosáhlé, aby
životní úroveň poklesla natolik, že by přímo strádali. Potom by totiž mohlo ozdravění měny přinést poškození jejich zdraví a tak bychom vyháněli ďábla belzebubem. Nejen lidé, nýbrž i stát
ve svém celku by tím nakonec trpěl, neboť podvyživení a nemocní občané jsou trvalým zatížením a pasivní položkou státu. Proto by všechny
takovéto veliké zásahy do hospodářství měly být
prováděny nesmírně opatrně a prozřetelně, aby
nakonec nepůsobily více škody než prospěchu.
Doufejme, že se to děje, ale přece jon se zdá,
že tempo reforem je příliš překotné a že břemeno
nebylo rozděleno docela rovnoměrně a že určité
vrstvy budou dočasně neúnosně zatíženy. Je to
sice obvyklý zjev u státu, že zvyšování příjmů a
platů vždy váhavě a kulhavě sleduje zvyšování
cen a státní úředníci tomu už dávno zvykli. Není
to jistě v pořádku, ale není to ani zhoubné, pokud nezvýšené příjmy stačí alespoň k uhrazení
nejnutnějších životních potřeb a pokud to netrvá
příliš dlouho a není-li příliš zjevných nespravedlností. Jakmile však reformy jdou až na sárn základ existence a při tom jinde se znamenitě
honoruje, je pochopitelné, že nespokojenost se
rychle rozrůstá. Nikdo to těm postižným nesmí
mít za zlé, leda by si na vlastní kůži odzkoušel,
jak by se mu za těchto podmínek žilo. Vcelku
musíme uznat, že celý národ, jak jeden muž se
O B Z O R Y

Souhlasíme!
»Protože náš je zítřek, všechnu pravdu,
všechno dobro, všechnu krásu dosavadního
světa klademe do jeho základů. Nic opravdového není nám cizí, Nic kladného nemluví
proti nám. A odmítáte-li nás, jo to tím, žo
jste méně moudrým člověkem než skutečným umělcem. Vůbec si uvědomme už konečně toto: každý vědec, každý umělec
opravdu tvůrčí přestává být nadosobní částí
svého díla jevem třídním a je majetkem
všech, a nejvíce těch, kdo usilují o dílo rovněž nadosobní, tvoříce nová, lepší formy života. Je trapným neporozuměním samé "podstatě otázky socialistická kultury, jestliže
právě její zastánci vylučují velkého uměloohledačo. Nad tímto projevem sektářské pedanterie naprosto krátkozrako plátno ne, oě
přitažlivější a současně významu socialistické kultury věrnější bylo by prohlásit;
jednou provždy na adresu umění i veňkeró
duchovní tvorby: Jame vlastí, v níž HO mají
naším přičiněním zrodit nové formy života.
Jsme Šťastnou zemí velkolepého hledání,
V naší zemi je dovoleno svobodně hledat
tak, jako v žádné jiné zemi pod sluncem,
protože HO u nás musí hledat. A tnuní no
hledat, protože so mu ní nalézt!«
Václav Černý v »Krlitickém měsíčníku«.

rozhodl nésti toto břemeno obětavě a musíme mu
vzdát nejvyšSí chválu. Nemůžeme však počítat
s tím, že tato obdivuhodná obětavost vydrží do
nekonečna.
Z toho plyne jedno moudrá naučení: Setří-ll a
musí šetřit občané, pale musí tím víco šetřit stát,
který od nich tolik žádá. A tak není divu, když
zájem občanů na hospodaření státu vzrůstá a
každé větší a ne naprosto nutná vydání je odsuzováno s nelibostí. Je pochopitelné, že so každý
ptá, zda potřebujeme tolik nových úřadů ne stovkami, ba i více než tisícem zaměstnanců, zda
jinak všemi a všude ceněná kultura by nebyla
dostatečně saturována menším počtem divadel,
když jsou stejně při prázdnotě kapes občanů
prázdná a stojí desítky milionů, zda je výkon
zestátněného filmu takový, aby unesl zatížení tolika dobře placených zaměstnanců, když m za
více než píil roku nevyrobil ani jediný celý celovečerní film. Projevuje se obava, že se příliš
mnoho plánuje, ale málo pracuje.
Největší nepokoj však vyvolává to, že sí nikdo
nedovede představit, kdo zaplatí schodky všech
podniků, které mají sice stejnou, ba mnohem
větší režii, ale příliš malý výkon. Uklidňující
prohlášení, že stát nebude doplácet, nemohlo nikoho uspokojit, protože nikdo neřekl, kdo to tedy
bude, když ne stát. A takových otázek je mnoho
a nejsou nijak potěšující. Vyvolává to ovšem
značnou nespokojenost a mnoho zveličených a
nesprávných dohadů. A věru nelze říci, že by
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občané, kteří si vydání svého státu musí za nejtěžších podmínek zaplatit a kteří proto mají
ústavou zaručené právo o něm rozhodovat, neměli nárok, aby byli plně informováni o tom, jak
nynější správci státu hospodaří a zda se opravdu
snaží, aby bylo poválečné ochuzení napraveno bez
veliké Škody pro ně. Nemají dosud zvolené zástupce, kteří by jim byli povinni skládat účty a
tak by státní hospodaření mělo býti otevřenou
knihou pro každého.

Proto všichni se zájmem očekávají předložení
a projednávání rozpočtu a jsou zarmouceni, že se
proti zvyklostem a předpisům zdrželo. Bude znamenat veliké uklidnění, zvláště bude-li každá položka parlamentem bedlivě probrána a zbytečné
seškrtáno. Pak se konečně přesvědčí, že nedoplácejí ze svého nedostatku na všelijaké daremnosti
a luxusy a že stát je veden opravdu ve snaze po
zvýšení úrovně občanů, že je tedy vpravdě pokrokový.

Jedno potřebné našeho hospodářství
D n « i , na sklonku osmého měsíce samostatného československého hospodářství, se situace natolik vyjasi.lla,
žo lze Mel nfikollk zásadních slov o základních jeho problémech a úkolech. Nebudou to slova veselá. Leč nelze
Jich nevyslovit. Nelze strkat i nadále hlavu do písku,
anebo so chlácholit třebas pozoruhodnými pracovními
úspňchy jednotlivců nebo skupin. Jsou krásné, Jsou povzbuzující, mraků s naňlch Cel vňak rozptýlit nedovedou, protože nejsou rozhodující.
Naše dědictví po Némcích
Musíme sl přiznat, že by nebylo tak zlé, jak jsme si
navykli tvrdit. Továren, Jež vzaly za své, není poměrně
mnoho, také úbytek na pracovních silách nehraje podstatné role. I-Iorňl jo jednostrannost, k niž byl veden
y.ejména náft průmyslový dorost, vesměs usměrňovaný
k průmyslu zbrojnímu. VCtflícli ztrát utrpély naňo výrobní prostředky tím, žo nebyly dostatečně udržovány
n obnovovány.
ftkodllvňjňlm
odkazem nebožky řlfic jest zátopa nekrytého ohěžlva. fllkámo-ll »nekrytého«, nemáme na
mysli t. zv. *krytl zlaté«. 7, této fata morgany, trvám,
byli vftlchnl rozumní hospodáři na celém svété vyléCeni.
Tím ovflom nořlkámo, žo by nebylo krásné, kdybychom
dnou měli, řoltnfimo, za půl miliardy amerických dolarů
zlata! To by so to kupovalo!
Odmítajíco némockou theorll, žo peníze Jsou kryty
prací, tvrdíme, žo penízu musí býtt kryty hodnotou statků, na Jejichž výrobu byly vynaloženy. Pro úplnou Jasnost sl řychlo zalistujeme v národohospodářských listech své paměti a zopakujme sl, že statek jo vňe, co
slouží úkojt naflich potřeb. Jo to zboží, jde-li o potřebu
hmotnou, přlp, služba, jde-H o potřebu nehmotnou. Jo
tody statkem dům, oděv, jídlo, stejné jako služba obchodníkova, možnost uložit sl peníze u biuilcy, doprava,
služba nemocnic, veřejné bezpečnosti, soudu, flkoly, divadla, hřlfltě a chrámu. Hodnota statku jest pak udána
jeho schopnosti naflo potřeby ukájet.
Vrátíme-ll so ko svému pojmu krytí peníz, kterým
myslíme hodnotu vyrobeného statku, tu dospějeme k poznatku, žo peníze, které přijdou do oběhu, sl jen tehdy
zachovají svoji kupní sílu, jestliže hodnota statku, k jehož vyrobeni byly do oběhu dány, se rovná Jejich kupní
silo. Vypůjěi-ll 8l na přiklad podnikatelé od peněžních
ústavů během roku, řokněmo málo, jednu miliardu korun, tu koncem roku tato miliarda bude mít stojnou
kupní silu, jakou měla na počátku roku, Jen tehdy,
jestliže bóhom dotčeného roku podnikatelé vyrobili static Cl váoho druhu v hodnotí Jedné miliardy korun: jinými
slovy, vyrobill-ll takové množství statků a v takové
jakosti, žo spotřebitelé jsou ochotni m né zaplatit jediní miliardu korun.
Co vflak Činili Němci ra v á l k y ? Naši výrobci dostali
jnutněnoit miliardu a jak s nl naložili? Narobill ra ni
tanků, dél, kulometů, puSok; tedy věci, ca něž by spotřebitel nedal ani haléře, jelikož nedovedou uspokojit ani
jodnu sjeho potřeb. (Kromě - m á snad někdo na jazyku potřeb světovládných! Ty však stoji m i m o sféru úvah
hospodářských.) Dokud Mše vítězilo, bylo to dobré: za
vystřílené náboje a ztracený válečný materiál byly sísk á u y l á n y úrodné cemě a miliony pilných n i k o u . Horší
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to bylo, když nastal zmatený ústup ze slávy. fttše cpala
do výroby nové a nové miliardy, kouzlené »temným finanCiiím geniem« Schachtem, a výroba chrlila nová déia
nové náboje, nová letadla. Tedy statky, nemající žádni*
hodnoty hospodářské, ježto neschopné ukojit jakoukoliv
lidskou potřebu. (Ovšem, 1 ty světovládné vzaly za své,
podotkne náš vtipálek.)
Tak tedy vznikly ony miliardy nekrytých peněz, jichž
značnou část Němci po svém neslavném odchodu zůstavili na území naši nové Československé republiky.
Republiku v boji se starými nekrytými penězi.
Prvním úkolem mladičké třetí rc-publlky bylo rozdrtit
tylo nepřátelské nekryté peníze. Proč nepřátelské? Vyslovme to nejdříve naplno a pak teprve to objasněme:
protože bez jejich potření by nová republika z válečných Šmelinářů nadělala boháče.
A nyní vysvětlení.
Především otázka, kam se poděly miliardy, chrlené
f l í s k ý m ministrem financi? Bude to jako v té pohádce kde je ta voda? - voli jl v y p i l i . . . Dostal je výrobce.
Ten je rozdělil mezi dodavatele, zaměstnance a stát
(doně). Dodavatelé je rozdělili mezi své dodavatele, zaměstnance a stát, a tak dále, až peníze dospěly k prvovýrobcům (horním, zemědělským a energetickým podnik ů m ) , které již dodavatelů v podobě lidské nemají a kteří
tudíž stržené peníze rozdělili mezi své zaměstnance a
stát. Stát, n á m i míněný, to je finanční erár, to byl pan
doktor Schacht, případně Punk, který peníze hnal zpět
do výroby. A historie se opakuje, jako v té písničce:
3>Pes Hrníčku sežral, v kuchyni, maličkou . .
J i n ý osud měly peníze, rozdělené mezi zaměstnance.
Nebudeme daleko od pravdy, odhadneme-li průměrný
měsíční důchod v době války na 3000 K a oddělíme-ll
z nich 1000 K k nákupu ?nn lístky«. A netřeba dlouhých výkladů k tomu, že zbývajících 2000 K zmizelo
v kapsách Šmelinářů a zůstalo v nich až do revoluce.
Kdyby se nic nepodniklo a naSe hospodářství se zotavilo tak, aby koruna nabyla své předválečné kupní síly
(ono by to vSak nešlo tak lehce), tu by náš pan šmelin á ř sl za svých řekněme pět milionů postavil dům.
A tento dům by ho přišel nikoliv na pět milionů korun,
ale na 500.000 vlast, které náS pan šmelinář na jaře
roku 1939 koupil za 75.000 K č a které během války prodal průměrně za 10 K kus. A tak by m u 75.000 K č
vzrostlo bez jakékoliv zásluhy na 5.000.000 Kčs!
To ovšem m l a d á republika nemohla snést a také by
to neunesla. Proto ruče donutila našeho pana šmeliráře, aby svých pět miliónků uložil u některého peněžního
Ústavu, a jistě mu z nich ponechá jen hodně málo přes
sedmdesát pět tlsic. Pokud ovšem pan šmelinář s bolestivým zařičením proti poměrům sl svvmi miliony r.ezatopil.
Snad se n á m podařilo touto populární formou vysvětlit skutečnost, že bez známých dekretů čís. 91/19Í5
o přihlášení vkladů, jakož i bez se starostmi očekávaných zákonů o dávce z majetku a dávce z přírůstku na
majetku se nemůžeme obejit. A každý, kdo tyto normy
nemá rád, nechť si vzpomene na našeho v Listového spekulanta!

OBZORY

Leč to nebyl jediný důvod, který vedl vládu k těmto
nepříjemným zákrokům. Jsou ještě dva:
1. Nekryté peníze říšské provenience by kaxily naši
novou měnu. Populárně: bylo by to asi tak, jako kdybychom říšský koňak, vodou zředěný na 2C/C obsah liliu,
mísili s pořádným &0f,ó koňakem francouzským.
2. Majitelé těchto peněz by nespěchali do práce. Ti
snejzdatnějši« z nich by dokonce nemuseli nic dělat až
do smrtí!
Ještě se nás někdo zeptá, proě cpal pan Schacht tolik
peněz do oběhu, když by mu přece nikdo nemohl zabránit v tom, aby přiměřeně snížil mzdy a platy? Prostě proto, aby práci ?pro říŠU udělal příjemnější, aby
dokonce mohl mluvit o zvednutí úrovně sociálně slabých . ..
Republika v boji s novými nekrytými penězi
Když jsme valnou ěást nekrytých starých Iv zavřeli
do peněžních ústavů, z nichž jen zlomek má naději na
propuštěni, zjistili jsme - někteří jistě s údivem - žo
Kčs nemá o nic vyšší kupní silu než stará Iv. S údivem
to zjišťovali zajisté ti, kdož nepřestali věřit na jednu
rovněž přežitou hospodářskou poučku, t. zv. řkvanlitativní theorii pei.ěžni« podle níž ceny zboží stoupají, jestliže se oběh peněz rozmnoží, a naopak klesají, pakliže
se množství obíhajících peněz zmenší. Ve dnech 29. října
až 3. listopadu 1915 bylo množství našeho oběživa sníženo - nevíme sice ještě o kolik a na kolik, ale v každém případě radikálně. A ceny po jistém zakolísání,
způsobeném překvapením, čiperně zaa poskakovaly na
známých, větš:nou nobetyěných výšinách. A opět každý
z nás ze svých měsíčních 3000 nyní již Kčs věnoval
1000 Kčs na nákup »na lístky« a 2000 Kčs poukázal
pp. šmelinářům, kteří oželevše svoje protektorátu! miliony, se čile dali do práce pro republiku. A za. nějaký
čas by zase měli svých 5 milionů pohromadě a zase by
mohli stavět svůj činžák a zase by byli nadosmrti zaopatření.
A opět zasáhl stát, tentokráte ústy svého nejvyůftlho
cenového úřadu. Ceny téměř všech statků byly zvýšeny
o 100 až 200%. Tím nákup za směrné ceny nebude stát
1000 Kčs, ale řekněme 2.500 Kčs, takže na Šmelináře
už nezbude. To, co dříve plynulo do kapes šmelinářů,
bude rozděleno mezí zemědělce, živnostníky a průmysl,
jednak (u živnostníků a zemědělců), aby dodalo větší
chutí do prodání všech výrobků za směrnou cenu, Jednak (u průmyslu), aby byly uhrazeny ztráty neroztočených kol.
Tedy opět zásah správný, ale - pozor! - jen na přechodný čas: do doby, kdy bude možno zvýšit průměrný
měsíční důchod alespoň na 8000 Kčs, aby každý sl mohl
koupit dvakrát tolik statků co dnes a aby mu pro strýčka »Příhodu« ještě zůstalo alespoň 2000 Kčs měsíčně.
Republilia musí nekryté peníze vůbec odstranit
V poslední části své úvahy se musíme vrátit k poznatku, z něhož jsme vyšil: že peníze musí být kryty
hodnotou statků, na jichž výrobu byly vynaloženy. Tomuto požadavku jistě vyhovuje zemědělství, obchod, doprava a státní služba. Nikoli však průmysl, kde Be
kola přes všechna ujišťování dosud netočí a nemohou
točit, poněvadž není surovin. Při tom ovšem nechceme
podceňovat mnoho jiných příčin vnitřního rázu, vyvolaných zejména očištěním« a postátňováním.
Ano, náš průmysl nemá surovin. A to proto, že suroviny, které potřebuje, se v našich zemích neprodukujiA dovoz? Podle »Svobodného zítřku« čís. 11 činila hodnota našeho dovozu od května do září t. r. 34,4 mil. Kča.
A kolik potřebujeme dovézt? Pro srovnání Jsme si vybrali rok 1930, a to ze dvou důvodů:
1. Rok 1930 je posledním rokem
něho se naše hospodářství vřítilo
ské krise, která trvá až do roku
přípravami na válku. Jsou tedy
válečných příprav, tedy opět léty
tech 1939—1945 již nemluvíme.
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»normálním«. Běh cm
do Etrašné hospodář1938, kdy Je zdolána
léta 1937—1938 léty
abnormálními. O le-

2. Rok 19S0 není rokem nejvyšSt konjunktury. Ttm jo
rok 1929. Nemůžeme být proto obviňováni z' toho, že
chceme hned vrcholnou prosperitu.
Aby se tedy mohl náš průmysl rozjet naplno, musí
dovést i asi tolik surovin a pomocných látek jako roku
1980. Podáváme přehled nojdaiožitějšioh dowwů tohoto
roku, iv to jejich cenu v Ivě. Tehdy však stál ,t amer.
dolar 34 Kě, zutím co dnes stojí fiO Kčs, takže ku stejnou částku dostaneme dnos o 82'.o méně jsboř.l než v rooo
1930. ftokněmo mí však, žo bychom byli zooltv. spokojeni,
kdybychom co do množství do ve;-, II jou 08';. dovozu roku
1930 a žo by na trh přišlo jen OS',' oněch výrobků, letové
na něm bylo roku 1930. Proto vytyůmo jako svůj úkol:
dovézt! v,boří ku stojný poěot korun Jako v rooo 1030,
Koku 1930 Jsme dovezli:
Bavlny, bavl. zboží a přl/.o «a
Kě ipViví.aiHi.uoo
Vlny, vlněi.ého zboží a pNzo ni
1,,202,800,000
Strojů, nástrojů a přístrojů «a
1 „101,800,000
Oblil (pšenice, pň. m. a kukuřice) za
1, .147,300,000
Hedvábí a hedvábného v.boží zn
721,000.000
Dobytka (zojni, vepřů) za
7111,(100.000
Ovoce, zeleniny a somon «a
000,300.000
Výrobků živočišných (hlavně kožt) za
033,200,000
Nerostů (hlavně železných rud) za
tlli',,300.000
Kovů a kov. zboží (zojm. mědi) za
587,700.000
Mlner. olejů (nafta, benzin, potr.) ku
021),100.000
Železa a železného zboží za
1)03.000,000
Tuků (zojm. vepř. sádla) za
402,700,000
Ostat, text,11. suroviny (hl, juty, lnu) za
31)8,100,000
lihli /.a
307,600.000
Tabáku za
300,000.000
Chemikálií za
320, §00,000
301,800,000
Kaučuku, gulaperčl, pneumatik /.a
200,000,000
Zboží oMadnlckého (zojm, kávy) za
252,800.000
Ilsnl (t., J. vyOlněnýoh lcoži) zn
237,000,000
Dříví za
21'1,800,000
Pokosí ft a zboží barvlř, (hl. dolit,) za
103,400,000
Jižního ovoce (hl, citronů a pomor,) za
1„038,000.000
Ostatního zboží zn
Ohrnom za Kč 10„7I4,000.000
Kdo Jsme vzali roku 1030 tolik ponte? Dodal nám jo
náš vývoz, který v tomto roce Činil zhruba 10 miliard
Kč. Nofll vývozci prodali zahraničním kupcům íivojo textilní výrobky, kovové zboží, cukr a pod. za 10 miliard
Kč, nebo-ll za 100 milionů ungllokýoh liber. Tito zahraniční kupci zaplatili mulo zboží tím způsobem, žo dotčených 100 milionů Uber poukázali vo prospěch účtů fiotikoslovennkých vývozců u anglických bank. Vývozci prodali. «voje pohledávky bankám československým, které
Jim za ně zaplatily v Československu oněch 1(1 miliard
Kč. Tím měl vývozce peníze za svoje zboží v kapno.
N a banky, které se nyní lítaly majitelkami oněch kont
u anglických bank, na kterých bylo složeno 100 mil. liber, se nyní obracely textilní továrny, dovozci obilí, ovoce a J. potravin, železárny, válcovny kovů, rafinerie
petroleje atd, s prosbou, aby Jim tyto libry odprodaly,
neboť Hl za ně musí v cizině nakoupit bavlnu, vlnu,
obilí, ovoce, železnou rudu, měď, naftu atd, Zaplatily za
ně zhruba 10 miliard Kč, čímž zase československé banky měly zpět oněch 10 miliard Kč, které zaplatily za
libry vývozcům (pro Jednoduchost neuvažujeme zisk
bank). Tím naši dovozci získali dispoziční právo nad
oněmi 100 mil. liber u anglických bank, ze kterých poukázali část do USA za bavlnu a naftu, část do Austrálie za vlnu atp.
J a k á Je vňak situace dnes

?

TJ žádné anglické banky nemáme ani milion, neřku-11
100 milionů liber, a také naSe americká konta zeji
prázdnotou. Vždyť Jsme celých Šest let téměř nic nevyváželi, a to málo zahraničních pohledávek, které Jsrne
získali, shrábli naň! »ochránci«. Abychom sl Je t.arn znova nastřádali, to bychom museli vyvážet; vyvážet však
nemůžeme, protože nernárne surovin na výrobu vývozního zboží a surovin nemáme proto, že nemáme oněch
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známých 100 milionů anglických '¡ber nebo půl miliardy
amerických dolarů anebo alespoň, jejích část. Kr.^h ja
uzavřen a můžeme v n í m jediné chodit dokola. Jiného
východiska ntní.
Co to vňak m á (Společného a naáí m ě n o u ?
M »oho. N a l c výroba nemůže vyrobit tolik statků, aby
kryly výííe žádaný důchod 8000 Kča měsíčně pro Jtaždého př/slufiníka riaáeho státu. A dokud toho nebude,
nemohou být mňe důchody podstatně zvýáeny, neboC
by
plynuly do kapes Šmelinářů a historie by se
opakovala: peníze by nebyly plné kryty hodnotou vyrobených statků.

Pomoct může jen zahraniční úvěr
Oněch potřebných 100 milionů anglických liber, případné 500 milionů amerických dolarů, můžeme za daných okolnosti získat jea Um, že n á m je někdo v cizinš
půjčL
A zde končí úloha nás, národohospodářů, a začíná
úloha politiků, l í y Jim můžeme poradit jen Jedno: dělejte politiku takovou, abychom do té míry získali důvěru ciziny, že by byla ochotna n á m půjčit aspoň část
těchto částek.
Takové jest jedno potřebné naSeho hospodářství.

Schacht jako válečný zločinec
Mezi
válečnými zločinci, kteří Jako první Jsou souzeni v Norimberku z válečných zločinů, je uveden také
dr. H j a l m a r Schacht, bývalý ministr hospodářství a
president tíňukú banky. Dr Schacht nikdy nevystupoval
politicky tak jako jiní nacističtí předáci. Je vňak proto
Jeho vlna na válce a na vňern tom, co a ní souvisí, men(31 ? Naopak. Lze říci, že dr. Schacht, byť 1 neúmyslné,
jo vlnnllčom hlavním, protože právé Jeho finanční politika přivedla stál; na kraj propasti, z niž jediným východiskem byla válka. Dr, Schacht byl dosti inteligentní, oby nevldčl konce této své politiky. Snažil se pak
zinOnll! svoji osudnou politiku, ale lavinu zkázy dolů
so řítící Již zastavit! nedovedl. Vzdal se sice svčho minlaloríikého Icfesla koncem roku 1037, o rok později
1 prealdontatví řlflalcé banky, to ho vňak nezbavuje odpovědnosti za IcatastroCu, kterou způsobil.
K správnému porozumění, žo to byla právé neňťastná
politika Schochtova, která přivedla Německo do války,
Jo třeba ujasnili sl celý vývoj německé hospodářské
politiky. Uvidíme, že bez Schachtova hospodařeni by so
nacioiiální socialismus nikdy nestal tím, čím byl, stejné
tak jako Schacht by nllcdy neprovedl avůj plán bez
naolonálnlho socialismu. Tato souvislost jo tak úzká,
žo Schaolit so jisté marné budo bránit! snad tvrzením,
ř.o nikdy nezastával so politické kleologlo nacismu.
Světová válka nepřivedla Nčmce k rozumu. Míslo
aby použili finanční pomoci Ameriky 1c obnovení hospodářského života a zapojili so do světového hospodářství, Jako tvrdohlavé a trucující dlté délall Němci
schválnosti, jako na př. byla Inflace, jedinečná .v déjlnáoh, jimiž mél býlí poflkozen předovflím ostatní s v ě t
Tato neseriosní hospodářská politika vedla lc zhrouceni
nOmooktMiu hospodářství, které vyvrcholilo v úvěrové
lcrlsl z r. 1031. Bída a milionová nezaměstnanost byly
toho ovocem. A tu so objevil na ztemnělém politickém
a hospodářském obzoru Hitler, který sliboval nejen záchranu, nlo í blahobyt. Není divu, žo lkl, uvedený bídou
v zoufslost, chopil so tohoto chatrného stébla Jako poslední své nadéjo.
NejdňložItějSlm programovým bodem Hitlerovy vlády
bylo odbouráni nezaměstnanosti. D á l i práci několika milionům nozaniěst naným, kdv obyvatelstvo nemá peněz,
aby sl koupilo 1 nojnut.néjSl konsumnl statky a kdy
světová krlso nedovoluje zvyšováni vývozu, vyžadovalo
by velkých finančních prostředků, A ty německá státní pokladna neměla, nadéju na zahraniční půjčku nebyla a zvyšování obéžlva by vedlo velmi rychle k inflaci snad ještě horší než byla Inflace první.
A tu přišel dr. Schacht se svým finančním plánem,
v podstaté velmi jednoduchým. Opatřil státu peníze
nikoliv přímým tlšténím bankovek, nýbrž vydáváním
směnek, letové řfSská banka ochotné dlskontovala, přlp.
které musily pfljlmfttl I vScchny soukromé banky a
ostatní peněžní ústavy. BoMta směnky pozná se nejlépe
podle toho. ada je v cien splatností honorován:», A v tom
byl dr, Sehneht neúprosným: všechny ty výrobní organisaeo, f i r m y n společnosti, obyčejné státem založené,
musily své směnky přesně honorovali. D r Schacht Sel
dokonce tak daleko, že ani nedovolil, aby lhůta tří městců, bankovním zákonem pro diskont směnek povolená,
byla překročena, ač jisté bvlo bv snadným tento sákon
pozměnili Ale navenek mělo býtl zachováno zdání největštho pořádku ve finančním hospodářství.
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A kde braly společnosti peníze na honorování směnek? Vydáváním směnek nových.
Tedy dřívějáí jednoduchá methoda inflační, spočívající v tisku nekrytých bankovek, byla změněna na tento komplikovaný systém: Stát založil výrobní společnosti. Ty vydaly směnky. ftíSská banka směnky d jí kontovala. Z a tyto peníze společností pracovaly. V den splatnosti směnek společnosti vydaly směnky nové, ovšem
vo větňlm rozsahu. Říšská banka také tyto směnky d:skontovala. Z výtěžku zaplatily společnosti směnky staré a přebytku použily k dalšímu financování výroby.
A to se stále opakovalo.
Formálně podle zákonných ustanovení nebyla to Inflace, protože bankovky říšskou bankou vydávané byly
kryty směnkami.
Kritika ciziny lc témto finančním operacím b u ď mluvila o brzkých koncích celého německého hospodářství,
anebo na druhé straně o ¡»finančním zázraku«. AvSak
zázrakem byl nejvýše způsob, jak dovedl dr. Schacht
odvracetl Inflační účinky takovýchto nezdravých finančních operací.
Tak značné finanční prostředky opatřované směnkami tvořily by cestou přes výplatu mezd a platů poptávku po konsumnlm zboží. Konsumního zboží nebylo
však dostatek, taleže poptávka by byla nepoměrné větší
než nabídka, čímž by se vyvolala na trhu inflační tindcncc. Nebylo však úmyslem dr. Schachta d á l i vyrábět!
konsumní zboží, protože zde byl rozsah výroby omezen,
taleže nemohl by podstatně ulehč'tl nezaměstnanosti.
Podle Schachtova plánu bylo však třeba vyrábétl pouze
statky neproduktivní tak, aby nebyly starosti s odbytem a aby hospodářská krlse se jen jeSté nepřlostřlla.
D r Schacht spíže doufal, že po roztočení kol výroby
státní začnou se točit! 1 kola výrob v soukromé. V tom
so ovšem dožil prvního velkého zklamání. Soukromý
výrobce nemohl existovatl vedle výroby státní, ba neodváž'1 so ani podnikat!.
Peněz, směnečným úvěrem opatřovaných, bylo použito výhradně k výrobě statků neproduktivních, zejmé-a
k zbrojení, stavbě autostrád a výstavbě měst, z nichž
hlavně poslední dva účely potřebovaly velmi mnoho fdských rukou a poměrně málo surovin a materiálu, takže
byly nejvhodnějším prostředkem k odstranění nezaměstnanosti. Kdyby byl Schacht postavil svůj plán n a
podporu výroby statků konsumních. bylo by to sice ekonomičtější a zdravější, aie odbourávání nezaničstmnosti by bylo šlo pomaleji. A režim potřeboval silného
hesla a argumentu!
Avšak čím méně bylo tedy konsumních statků, tím
vět51 bylo nebezpečí inflačních důsledků. Ale i to tvořilo součást Schachtova plánu. Clm méně bylo možností
kupovat! korsumní statky, tím více perěz bylo mezi
obwatelstvem a Schacht dovedl tyto peníze odčerpaií,
Odčerpáni dálo se zvýšeným zdaněním, p ů j č k a m i a různými spiše vynucovanými >dobrovolným:« dary. Obyvatelstvu bylo ponecháno jenom tolik perěz, kolik moh!o
spotřebovat! na koupi omezeného výskytu konsumr.ích
statků
Koloběh finančního hosredářství byl tedy a=: te-to:
Stát, t j. sootefnostl státem zaVSené, vydaly snsřnky
na oř. za 100 milionů marek, vesměs na neDr-dukťvnl
výdaje. Protože 1 při nejvé' ším trtažení deíového šroubu a vynaložení velkého'umění propagačního 1 n á t l a k u
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při upisování půjček bylo možno odčerpat! pouae dvě
třetiny investovaného kapitála, bylo třeba vyd^ti nových
směnek asi za 135 milionů marek, aby bylo možno zaplatit směnky první a pokraěovati v práci. Iv zaplaceni
těchto nových směnek bylo třeba vydat! směnky i.ové,
zase o chybějící třetinu větší, tedy asi za ISO milionů.
To se opakovalo při každé splatnosti vydaných směnek,
takže nově vydané směnky byly vždy v hodnotě asi
0 třetinu vyšší než směnky právě k splatnosti dospělé.
1 všechny nové směnky musily se Investovali do další
neproduktivní práce, A protože bylo více směnek, tedy
vlce peněz, bylo třeba i rozšiřovat! výrobu. Z počátku
fungoval tento systém bezvadně. Počet nezaměstnaných
vůčihledě klesal, stát měl hodně peněz a ělm neproduktivnější byl úěel výdaje, tedy zejména zbrojení, tím lépe,
Tento »finanční zázrak« měl však svoji hranici v množství pracovních sil a materiálu, jež byly k ďsposiel.
Obrazně dal by se Schachtův systém porovnali se schodištěm, u něhož každý další schod je o jednu třetinu
vyšší než schod předcházející. A národní hospodářství
německé, vedené Schnchtem, vystupovalo po takovémto
schodišli. V r. 1937 začaly být i ty schody již nepříjemně
vysoké. Rakouský anšlus, obsazeni sudetského rtzoml
a pak zřízeni t. zv. protektorátu přinesly určité úlevy
přírůstkem pracovních sil, ale jenom na krátko. Hrůza
hospodářské situace ukazovala se stále zřetelněji. Každou chvíli musil přijití schod, na nějž německé hospo-

dářství již nestočilo. D r Schacht pokusil se sice o záchranu tím, že prosadil dnem 1. dubna 103S nastaveni
dalšího vydávání těchto svých ísvlAS.iůeh směnek. Na
likvidaci dosavadních aávaaků jako přechodné opatření
měly být! místo smíu.ek vydávány pokladniční poukázky, Avšak rozvrácené hospodářství tím již ««obráněno
býti nemohlo, Hitler měl pousse dvojí volbu: buď Inflaci
a zhroucení celého hospodářství a Um 1 konec rež. mu,
anebo válku. Vítěznou válkou mělo hýli celé ůpudkové
hospodaření Schaohtovo sanováno Ostatně vývbroj toho
času nejskvělejši « celého světil, pořinnul prováděním
Sehaehtova plánu, přímo volala po svém upotřebeni.
Kdyby v soukromém podnikáni někdo postavil svůj
závod na podobném systému, t, j. vypůjčoval ni na neproduktivní výdaje a půjčky platil stále vyŘSIml a \\\ňSlml směnkami, stihl by ho trest za podvodný ůpnd'k.
A v mezinárodním životě by takovéto hospodaření, k'oré ohrozilo celý svět, mělo Kůstatt bon trestu? Svým
plánem se dr. Sehaeht smutně proslavil jako autor nejvčtaiho finančního podvodu dějin, inflaci, rovrěfc největSI, jakou kdy svět; zažil, nopodnřMo so Nňmoeku
ohrozit I podstatně hospodářský
pořádek světa, Dr
Sehneht vymyslil sl plán účinnější, kterým nloo přivodil
Německu zkázu, ale 1 celému světu nesmírné Škody,
Jeho vlna jo pak tím větftl, Že nelze mu upřlll určitou
genlalllu a schopnosti finančníka, takže si měl a musil
uvědomitI nedozírné důsledky své politiky.

Z dopisů redakci
Vážená

redakce!

Odpověď p. Uhlíři k dopisu, uveřejněnému v 17. čísle
>Obzorů«.
Dotýká se zásadní otázky. 2e maršál Stalin m á mimořádné zásluhy na poráice německých nacistických
lupičů,
jest nadevši
pochybnost, rovně?, nezměrné
utrpení a hrdinské úsilí občanů Sovětského svazu budí
úctu všech poctivě smýšlejících lidí. Byl to však právě
maršál Stalin, který prohlásil, že bez amerických strojů
by spojenci válku nikdy nevyhráli. Rozhodně též zcela jinak by byl dopadl výsledek války, kdyby byli tl »hrožnl«
konservativel angličtí po zhrouceni politicky rozeštvané Francie se dohodil s Hitlerem bez ohledů na »čest«,
a Kitler měl volné ruce pro Východ. Rovněž, ba
ještě vlce Američanům mohla býti válka znamenitým
prostředkem k obohacováni s obou stran — mnozí
čilí neutrálové v této i všech dřívějších válkách
lehko bohatil. Roosevelt byl však příliš prozíravý a
viděl nebezpečí — poražené Rusko, zfanatísovarié Japonsko, totalistieky zabarvenou Jižní Ameriku, fašistické
Španělsko,
Itálii,
Portugalsko
(ev.
Anglii i celou Němci porobenou Evropu), a proto jeho
rozhodnutí. Nikdo nešel do války pro krásné oči Čechoslováků, tu si nedělejme žádných Husí ani pro budoucno, každému šlo o jeho vlastní kůži. Nebuďme zbytečně servilní a za Mnichov se my nemusíme rdítl.
Nakonec slůvko »do pranice«. Troufám sí tvrdit, že
Německo ať císařské či nacistické, či demokraticky n a
povrch převychované a třeba i komunistické, bude provždy nebezpečím, ba snad největším v rudém převlečení. Tak by se mu nejsnáze podařilo obalamutit odpůrce, kteří nedovedou (čí nechtějí) sl přiznat pravdu.
Pevně věřím, že i v budoucnu ee najde zase tak skvělá
trojice jako Churchill, Stalin a Roosevelt, která prohlédne německé kejkle, doufejme včas, a ve společném
úsilí zachrání lidstvo — ne pouze nás. Je nás při nejlepším ve světovém rámci opravdu a bez urážky mál o.
Naučme se chápat světovou politiku. Do škol proto a
co nejdříve obrazy všech vynikajících světových polit i k ů — ale bez politického tahání — poctivě a svědomitě.
Dr. Jar. Wallenfels, Praha.
(Redakce dostala množství dopisů na toto therna; téměř všichni dopisovatelé vyslovují shodný názor, že o
vítězství zasloužili se všichni tři velel spojenci rovným
dílem. lObzory'i pokládají nyní rozpravu za «končenou).

O B Z O R Y

Vážení
p á n o v é,
po přečteni článku dr. Koželuhové o národní oll, jakož
1 dopisu pnna Janu Hrabáním, uveřejněného v ě, 17,
»Obzorů*, dospěl jsem k přesvědčeni,
nemá pravdu
žádný •/, obou. Pani dr. KoŽeluhová proto, ¡8« neříká
o léto vfiel vňeeko, pan Ilrubánnk pak proto,
"I to
představuje přlllfl jadnoduflo,
Vážení pánové, prosím, abyste vyslechli názor prostého Htrojnlktt, který se také o tyto věci zajímá jako
člověk, který v důsledku životních zkušeností dospěl
k té (třebas směšné) moudrosti, žo vfleohno na světě
jo Kašpárkovo divadlo,
Kolaborant je každý, kdo skutečně (vy učeni řlkAi.o
tuším efektivně) svou p r a c í
přispíval 1c vítězství
Německa nebo aspoň lc prodloužení války, MníS je, pánové, trapné, žo tento názor 80 mnou nesdílíte. Možná
že málo pravdu politickou, když ho nesdílíte, ale. vy,
kdybyste to mohli vyslovit, musili byste ooulilaiiít
úplně se mnou.
J á , jako strojnlk, jsem pracoval od r. 3.081) už do
r. 1041. ve zbrojním závodě. Měl jsem nakonec 18 K
na hodinu, měl Jsem závodní kunlínu, když jsem pracoval přes Čas, měl jsem cigarety, někdy Jsem dostal
modráky, někdy boty u pod. Kromě těch náletů nebylo to zrovna nejhorňí. Sabotoval jsem Jako poctivý
Cech, ale dělal Jserri to tak šikovně, že jsem nijak
nebyl zkrácen.
A nyní, pani dr. ICožel tíhová, jsem j á kolabérrmt nebo
nejsem? J á jsem sice nevypáral modrý klín na praporu, ani Jsem nesftal plechovou značku Os, •/. auta, ani
jsem nevyvěsll haknkrajc, čili Jsem podle pana Hrab á n k a nikoho nepohorfill, ani žádnou jinou takovou
blbost neudělal, ale j á jsem, paní dr. Koželuhová, pracoval ve zbrojním závodů, a j á se Vám, pí Kožcluhová,
přiznám, že rnč proto někdy hryže svědomí. Ale Já
Jsem to rn u o e 1 dělat; kdybych ty kulomety nedělal, rnoje r o d i n a by zemřela hlady; záchrana m é
r o d i n y byla tedy v té době nsjdůležitčJSÍ věcí.
Nemohu souhlasit ani u pí dr. Koželuhovou, ani s p.
Hrabánkem, kteří by ze mne, kdyby chtěli, snadno
mohli udělat kolaboranta. Uvažte, vážení pánové, že
jsem nebyl sám, že nás byly miliony, kteří to dě's.11
tak jako já. Ale pozor, pánové, m y dělníci Jsrne to sice
dělali, ale my jsme k tomu, Jak víte, byli přinuceni.
J a k vidím, vy však chcete rozlisovat dva druhy kolaborantů, a to kolaboranty p o l i t i c k é a kok<boranty e f e k t i v n í . To Je správné, neboť tak to bylo.

27

J á jsem pro «trháni kolaborantů politických a vgech
ostatních, protože tito budili Jea veřejné pohoršení
nepřístojným chováním, kdežto j á jsem toto vůbec nedělal. Práce, kterou jsem j á dělal, žádné veřejné pohoršeni nebudila. Proto podle rného názoru žádný dělník ve zbrojním závodě nesmí přijít před národní výbor jen proto, že (5 roků pracoval ve zbrojovce pro
Nírnce z donucení.
František Zajíček, Erno.
Vážená

redakce,

ve výkladě sekretariátu K. S. C. v Praze XV padnou
do oka na prvý pohled demagogicky zaškrtané věty
z článků o Schlchtovč flririě a jejím poměru k anglickému koncernu Unllever. Dále se na vás šklebí výstřižek (a Dikobraza) a karikaturou blahobytného pána
v cylindru (Amerika), lákajícího poukazem na miliony
v pozadí Kvropu slovy: »Toto všechno Tobě dám, hudeb 11 se rril padna klaněli a nebudeš postátůovati.«
nám soudruzi na každém kroku zlomyslně dol a ď u j í , Jak «1 představují Hpoluprácl se Západem 1
s Východem oni, o to zde ani tak nejde, ale vezměme
do ruky tužku a zamysleme se nad něčím jlnýrn.
Mu dotaz v dolní sněmovně, co bude s anglickým
mujotkom v OSR, který bude postátněn, byla dána
odpověď, shodná H ujištěním našeho min. předsedy,
že bude dána patřlěná náhrada postiženým. Jistě však
každého napadnu otázka: J a k á a Jnk?

Koncern Unllever sl náhradu představuje ve výši
10 milionů liber, což jsou dvě miliardy Kčs. Ponecháme-li stranou úvahy o výši této náhrady, a uvědomíme
3i, že 2 miliardy jsou desetinou našeho oběživa, žo
2 miliardy představují měsíční výši schodku našeho
rozpočtu, že toto je požadavek pouze jediné firmy
(jaké budou ostatní?), zatočí se n á m z těch cifer
hlava. Dále sí vzpomeňme, že v dolní sněmovně padla
též slova, že náhrada bude f i r m á m vyplacena v měně
pro ně použitelné. Příjmou-11 tedy naše koruny, můžeme být právem zvědaví, co st zde za ně koupí (to
je ovšem za předpokladu, že těch 20—30 miliard našaho oběživa bude stačit, neboť zvýšit je nechceme).
Ze by při znamenité výkonnosti našeho průmyslu hotové výrobky? Nebo snad dostanou náhradou firmy,
které nejsou klíčové? Cl rozprodají snad naše koruny
do numismatických sbírek ?
V případě, že nebudou mít k naší koruně důvěru,
budou chtít libry Tedy: jedna firma chce 10 milionů
a Anglie nám před nedávnem půjčila šest. To si tedy
ty ostatní libry u nás natiskneme?
Závěrem Je tedy možno říci: B u ď chceme zaplatit
a pak asi zůstane Jen při té dobré vůli, nebo to pohltí
naše reparace od Německa. Jinak bychom sl totiž musili myslet, že zůstane status quo, nebo že se domníváme, že ušijeme na spojence nějakou chatrč.
A. A., Praha XV.

K U L T U R A VE S V Ě T Ě I U NÁS
Můžeme

si

to d o v o l i t ?

ijyll Jsme už s mnoha stran upozoi ,i6ni na lehkomyslnost, tupost a
nevzdělanost, s čímž HO musí střetat míjoho vynikajících československých vědců, kteří za první republiky »1 často vysloužili světové jméno a kteří dosáhli úspěchů, Jeř. přispěly nejednou k pokroku vědeckého
powiání u nás l v cizině. Tito lidé
jacu řádnými československými občany, kt<'fí se KU, olcupaco ničím neprovinili (nemálo Jich jo židovského
původu n hltal HO k židovské národnosti), a Jsou to nadto lidé, kteří
hned po révolucl duli přednost práci
v republice a pro republiku před lákavými nabídkami do ciziny. Jejich
Jediným hříchem je nešťastná okolnost, žo studovali nebo aspoů složili
zkoušky na německých vyaolcýel
učilištích. Tn okolnost postačila, aby
so s nimi, jejich rodinami a jejich
majetkem
neprošlo
nepřístojným
způsobem y.ftchá/.olo. Stalo se na přiklad Jednomu vynikajícímu lékaři
v Bruč, žo přišly naamar jeho přístrojů a laboratorní zařízeni, jakož
l knihy v návalu nezřízeného vandalství nevzdělaných výkonných orgánů. V Praze nemůže dostat vhodné zaměstnání hvězdář, který se
vrátil K Anglie, kdo pracoval na
známé britské hvězdárně, uveřejnil
dvě knihy a mnoho desítek odborných článků. Důvod: studium na němeoké. universitě. Nctlv.O se divit. Jo
tento odborník, který přijel domů
pln nadšeni pro budovatelské úsilí
osvobozené své vlasti, pomýšlí opět
na návrat do e.lrJny, Jeden z nejvýRiuvčnějštch lékařů, jaké kdy republika měla, jehož jméno jo smámo no
celém světě, prof. dr. AÍfred Kohn,
nedostává aut vyplacenu pensi. Je
mu 75 lot. Důvod: německá universita. Nad těmito případy jo třeba

so zamyslit. Z pohraničních částí uprchly nám už tisíce vysoce kvalifikovaných dělníků-Němeů, kteří už
dnes poskytují své zkušenosti a svou
zručnost americkým, britským a jiným cizím firmám. Československá
věda nemá pracovníků nazbyt. A jenom usilovnou, moderně ustrojenou,
kolektivní prací může se rychle doslat ze otagnaco, v níž nepopiratelně
dnea je. Příslušnému odboru ministerstva školství je tudíž třeba důrazně připomenout, žo je jeho povinností uvážlivě, nestranně a bez šovinistického zaujetí zkoumat žádosti a
stížností všech, kdož chtějí přispět
k rozvoji československé vědecké
práce, což jo pádnějším důkazem,
než náhodnost rasy, rodu nebo jazyka. Presidentův dekret nn takovéto případy pamatuje a jo povinností
úřadů, aby so nedaly zaslepit rozvášněností některých našich revolučních reformátorů, která už tak napáchala dosti škod vo všech odvětvích našeho života, a no na posledním místě v kultuře.
Boj o Picassa
Když so Britská rada rozhodla konat výstavu válečných obrazů P'c.issa a Matisso v Londýně na utvrzení
kulturních styků mtzí Franc'! a Anglií, hodila tím hezky veliký kus
sádla na oheň. Sykot škvaření se rozléhal v korespondujících sloupcích novin. A dokonce na výstavě samé jistá
odvážná dáma (dcera jednoho slavného umělce, který byl svého času sám
napaden) učinila vášnivý útok na
Pícassa, To jsou povzbuzující známky
skutečnosti, žo bereme své umění vážně.
Současně uměni mělo v i d y podivuhodnou schopnost probouzet hnutí
vášoé, a ť nepřátelská č ; obďvriá. Cis
dokázal mnohdy, ne ovšem vždy, že

útočící se zmýlili a obhájci měli pravdu. Tok se stane také s Plcassern. Za
sto let bude buďto uznávaným geniem nebo zapomenutým, potrhlým
malířem. V obou případech sádlo se
přesta. e škvařit. Snad nějaký potomek Plenami v bude dělat přednášky
proti posledním projevům uměn! v
p.olovlně jedn idvacátího století, a nějaký dr. Mac Coll té doby se bude
ptát, proč mistrovská díla sto let
staré Pařížské školy maji vyklidit pole nějakým moderním ohavnostem
Mezitím se my, v polovici dvacátého století, musíme pokusit být poctivým'. Není to anrdné. Za posledních
let strach z opakování starého omylu,
strach před útočením na mistrovská
díla zítřka a následkem toho odhalenlm sebe sama jakožto zatuchlého
zpátečníka utlumil poctivost; a přirozená úzkost kritiků a diletantů, aby
udrželi své místo v předvojl míněni,
zavinila značnou část falešného enthuslasmu. Mlče.- í bázlivých a žvanění
úzkostlivců se spo?i'v, aby vytvořily
legendu hez podkladu. My v Anglii
jsme byli náchylní k nepoctivost' v
předválečných časech, protož" jsme
byli hvpnoťaováni davovou propagandou obchodníků uměním. Bylo považováno za samozřejmé, že všechny
útoky pocházejí od filisrtrů a že jo
zcela bezpečné organisovat bezorostřední protiútok. Z této formy hypnosy. myslím, jsme se konečně vyprostili.
Tak dalece o situaci všeobecně.
Avšak co fícl o tomto zvláštním případu? Ubohý M a ť s s e byl téměř ignorován anebo s ním bylo zacházeno
jeko s kreslířem na bonboniéry. Ala
Picasso je ničema. Znehodnoť! iluss
o umění a w t v o ř i l »záludnou plodinu, která bude ožirat kořeny všsho,
co je ooravdu jemré v malířství
»bláznivé strašáky lidstvat, před ni.
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m l ž musíme chránit svou Školní mládež.
ťicasso a Grilnewald.
J á sám necítím nic z tohoto rozhořčení. Cítím však přece jen hlubokou nevolnost. Způsob těchto maleb
je na štěstí vzácný v uměni a poBtrádáme jej naprosto v iUlskč renesanci, do niž se stále ponořujeme
a která, když došlo na ni, byla zplozena helč-oským humanistickým ideálem, Jenom v německém uměni, a
i tam zřídka kdy, vykonává svůj plný
vliv. Grílnewaldův velký oltář v Kolmaru jest jedinou malbou, kterou
znám a která ml dává stejný vjem
Blabé mořské nemoci, naproti dynamismu, který je současně hysterický
a ukázněný. Avšak tam, kde Grllnowald užívá realistické methody, Plcasso užívá methody lmaglnaUvnt.

kterak uhodnout. Vlm jen, že e pyš- bespečn» prohlásit, £« Vojtěchova
nou ber zákonností zasáhl do boží »Matematika«,
Kadeřávkova
>l?egeometrie a nahradil jl svou vlastni akriptlvft« a Naclitlkalavn » f y s i k a «
geometrií, která je podivuhodně vý- odbornou literaturou «kutočně jsou,
razná.
takže není třeba dotar.ů, ada se JedNic by mě nepřimělo k tomu, n á o poesii čl beletrii, j a k se v poabych rozvěsil takové malby ve svém dobném případě skutettnň stalo) jo
domově. Zíti s nim! by bylo jako žit katastrofální. Je proto úplně na mísuprostřed hromobití. Avšak vidět, jo tě vydáni knih nových, byť l na úkor
ve veřejné obrazárně, bylo pro mne propagačních letáků. Je ostatně záznatelnou uměleckou zkušenosti. Bu- hadou, co se m á vlastně u nás doma
de-11 Pieasso pokračovat na této ces- propagovat hesly a letáky; veřejnost:
tě, začnu sl ho protivit 1 přes jeho dobře pozoruje počínáni jednotlivých
výraznost. Nejjemněji! uměn! je vždy složek veřejného života a flint sl svůj
inspirováno láskou, nikoli nenávisti. posudek «vnift, bez ohledu na všeNemyslím však, že u něho tomu tak chny ty »«traky na vrWS«. A propabude. Je možné, že tán výstavy je vý- gace za hranicemi? Než reklamu
sledkem promyšleného výběru, Bě- a lá Instrukce tlumočníkům při Conhem návštěvy v jeho studiu před ně- greasu, tak raděj! reklamu Žádnou.
kolika měsíc! byl m ů j dojem méně Našemu dobrému Jménu a Informamatoucí. Byl vždy mocný, avšak v mi- ci o poměrech v Cenkoslovoiiaku by
nulosti Jsem 11 a lozí jeho působnost znamenitě posloužilo na |if, vysláni
Předpokládám, že většina lidí Je
rozjasňující. stejnou měrou jako vý- zvlášť schopných stipendijních stupřipravena přijmout Jeho násilnou
raznou, a doufám, Že se ml to podaří dentů na Sorbonnu, do Cambridge,
prudkost citovou, jeho nelítostné tvaOxfordu čl do Harvardu vo formě
zase.
ry a ponuré barvy, tak jako přijímá
výměny, Jak plánuji Američané, to
GrUnewalda nebo Goyu. Avšak nemo- Erle Newton (»Manch. Guardian«.) Jo však záležitosti příslušných vládhou přijmout Picassův zvyk roztříšních Činitelů, jež Haflo studentstvo
tit lidství na kousky a pak Je odsuvždy mipoktovalo, rn nimi stftlo a
Knihy
studentům
nout. do bezpečné vzdáleností od jenesnažilo ho nllcdy podrývat; jo J, oh
jích upřímné touhy. Žádají, zcela
V poslední době se objevily na růz- nntorltu, tím méně pnk rozbíjet. Násprávně, vysvětlení- a neprávem žá- ných místech Články, zabývající «o rodní frontu, což se nyill n oblibou
dají, aby vysvětlení bylo určeno Je- studentskou demonstraci v Praze, přičítá niv Joho vrub,
o. M.
jich Inteligencí.
schůzi Spolku Českých medLkft v Brně
Všeclino, čítaje v to 1 zázraky, mů- a událostmi, které těmto akcím náže být vysvětleno, avšak, běda, nikoli sledovaly. So zřetelem na okolnost, K n i h yzAnglie
rozumovými důvody. Neexistuje stav že nikdo v Brně vlastně neví, co tak
V Jednom z posledních ělsol tohoto
mysli, jenž by nebyl oprávněn nalézt! zavrženíhodného se v Praze událo, listu psali Jmno o možnostech objedsvůj výraz v umění. A neexistuje nelze k celé té akci zaujímat ani nat ni v Anglii knihy a katalogy knih
umělecká methoda, která by neměla kladné, ani záporné stanovisko; Jlnté u knihkupců a doporučili Jsmo zájemsvé oprávnění, dovede-11 vyjádřit ně- však Je, že motto »demonstrace« by- cům, aby požádali o pomoc přliuo česjaký stav mysli. Což Picassovy podo- lo: »Více odborných knih a inénfl koslovenské vyslanectví v Londýně.
by roztříštěných tvarů nevyvolávají propagačních letáků. Zni proto úplně Dodatkem chceme připomenout zeprohlášeni
brněnských jména nakladatelům, Že tiskový odvůbec žádný citový dojem? Ne-li, paradoxně
k čemu ty protesty?
Pakliže ano, technických fakultních Bpolkú, jest- bor britského velvyslanectví v Prazo
protest se m á zajisté starat o cil, ni- Hžo odsuzuji tuto akci, avšak při ( I I I , Thunovská '¿'¿) m á už mnoho
koli o prostředky. Jenom tyto pro- tom sepisují zájemce o odbornou li- katalogů knih, vydaných britskými
středky mohly vytvořit tento zvláštní teraturu z řad posluchačů techniky, nakladateli za války a žo tento úřad
cíl. Jakým duševním pochodem došel aby vyslal! zplnomocněiico Interve- ochotně zprostředkuje styk, mezi naPlcasso k tomu, že přijal takovéto novat v této věc! do Prahy. Nedo- kladateli britskými a československýmimořádné prostředky, nemohu ni- statek odborné literatury (a možno mi.

Kniha týdne
Josef Kopta: Dies Irae.
V záplavě české lyriky — a vychází jí přes
nedostatek papíru a potřebu vážnějších knih
dnes a denně nové a nové sbírky — je kniha
prózy bílou vranou. A je-li bílých vran málo, jak
teprve je obtížné najít dobrou bílou vránu! Je
snad zapotřebí snížit měřítko? To bychom věru
neradi. Je spíše třeba vyčkávat. Snad se v poušti
přece jen najdou oasy.
Koptův román, poslední z jeho jinotajů, jimiž
za okupace posiloval srdce doufajících, je vyprávění z žánru, který v našem pokolení získal značné obliby již Drdovým Městečkem na d!ani a
[Řezáčovým Svědkem. V tomto případě jde ovšem
o ves, která okresnímu městu jen leží nablízku,
ale městská postava soudce podivína, který se
v ní usadil, sbližuje ji s maloměstským ovzduším
značnou měrou. Je to opravdu podivný žánr.
Ještě ve jmenovaném románu Řezáčově, který je
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také ze všech, tří umělecky fjtále nejvýše, má
osada, do které je položen děj, aspoň něco z české
duchovní přítomností. Ale u Drdy a zejména zde
u Kopty jako by nebylo ani devatenáctého ani
dvacátého století : lidé tu žijí v jakémsi rokoku,
do něhož nedoléhá ani jeden z neklidných proudů
soudobého českého života. Je ovšem docela věcí
umělce, v jakém světě chce žít; ale i když si to
připomeneme, nezabrání nám to, abychom se
aspoň skrytě neptali sami sebe, jaké to má pro
něj přednosti. Snad tam skutečně vidí opravdové lidi lépe než pod nánosem soudobého veřejného mínění, které tak zřídka kdy bývá míněním
opravdu soukromým.
Je-li tornu tak, věděl Kopta opravdu, kam má
jít pro látku ke svému mistrovskému dílu. O d
legionářských příběhů, které mu kdysi tak lehce
plynuly s péra, jde k této knížce opravdu čára
vzestupná. Tahy, kterými jsou postavy v Dies
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Irae kresleny, pronikají k jádru věcí i tam, kde
jsou nedokončené nebo jen nahozeny. Vzrušený
rytmus slohu, dosahující nejednou pathosu skoro
vančurovského, vyvažuje ostatně vše, co by se
v této knížce ukázalo příliš lehkým.
Ale trochu jinak věcí vypadají, zapomeňerne-li,
že je to Koptovo nejlepší dílo, a postavíme-lí je
do řady ostatní, starší české prózy. Pak se nám
objeví, že nejen Kopta, nýbrž i oba jmenovaní již
jeho předchůdci, Drda a Řezáč, zašli za svou rokokovou íabulí přece jen na scestí. Kdyby jim
bylo šlo o skutečnou poesií nebo tragiku kteréhokoli minulého údobí českých dějin, dobrá. Ale
zde zřejmě nešlo o hledání, nýbrž o útěk. Řekli
jsme, že Řezáčův Svědek stojí nejvýše z těchto
tří knih. Ale odmysleme si, co je na něm mistrovské proeaické rutiny, a jak málo zbude! Po Svědku přišlo u Řezáče Rozhraní a jaké to bylo ztroa-

kotání! Filmový nebo třebas i exportní kousek,
ale jak dutě vyznívající! A totéž platí o této
knížce Koptově. Je v ní jediná skutečná »dramatis persona«, starostova žena Andělka. Ale co
všichni ti ostání lidé, z nichž každého se Kopta
nějakým mistrovským tahem dovedl dotknout až
v srdci? Vynořili se jen proto, aby sestavili příběh? I tak by tomu mohlo být Ale jsou snad
třebas i poutavé a vášní nebo vtipem naplněné
výjevy opravdovým příběhem? Kde je tu něco
skutečně dramatického? Překotem se tu událo
mnoho věcí: chytili zloděje, soudce podvedl ženu,
vesnická chasa vyloupila hospodu, někdo, kdo byl
zklamán i ve svých mrtvých ideálech, spáchal
sebevraždu, malý chlapec utekl z domu, kdesi za
obzorem zasypala hora ves. Ale co tu Josef Kopta
a jeho čtenář opravdu zažil Z
A. Stejskal.

Divadlo týdne
Tentokráte snad nejprve několik slov o krisi,
která, jak se zdá, vznikla takměř přes noc v pražských divadlech, a jež byla způsobena spíše nedostatkem uhlí než nedostatkem diváků. To se
ovšem dalo Čekat, a aniž bych chtěl sýčkovat,
prorokuji, že to bude ještě mnohem horší. Jako
každý národ má takovou vládu, jaké si zaslouží,
tak i každé divadlo má takové obecenstvo, jakó
si vychová a jakého si zaslouží. Návštěvník divadla v těchto dnech není už divákem protektorátním, který so ze strašlivé skutečnosti rád utíkal do divadla, kde se aspoň Česky mluvilo, a kdo
bylo možno aspoň občas nalézti potěchu, posilu,
ba někdy dokonce i zábavu a rozptýlení. Kromě
toho mu nikterak nezáleželo na těch 30, 40, či
00 korunách, které vydal za vstupenku. Dnes jo
tomu docela jinak. Divadlo je opět divadlem, to
je stánkem, v němž se pěstuje (nebo mělo by se
pěstovat) divadelní umění. Veliké intelektuální
a citové napětí, které v době války s větší čí
menší intensitou bylo mezi věrnými českými lidmi, už na štěstí neexistuje a literatura i umění
nemají už oné sociální funkce, které měly za
okupace, zejména totiž chránit a prohlubovat
pocit národního společenství a solidarity, chránit
český duchovní odkaz, sílit víru a naději v našo
lepší národní a státní příští, a to po výtce složitým způsobem, který nesměl být nápadným přímo nelidské bdělosti clzáckýcli okupantů. Nutno
si uvědomit, že tyto doby národního ohrožení
byly výjimečnými dobami a že dnes literatura
1 umění patří především samy sobě. A umělci
mají opět povinnosti především k svému umění
a jeho nejvnitřnějšímu řádu. To platí o divadle
stejně jako o literatuře. To znamená jinými slovy, že divadlo musí opět a výlučně budovat na
hodnotách uměleckých a nebude se smět brát
zřetel, bude-li chtít zaplnit svá hlediště, na nejrůznější ohledy politické, osobní, representativní
a bůhvíjaké ještě. Citoval jsem posledně výrok
anglického divadelního kritika Aga ta. který "řekl,
že hra na příklad o pekárnách není dobrou hrou
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jen proto, že vyslovuje s p r á v n ý názor na pekárny (podobně myšlenkově správně založená
hra, nebo hra, která vyhovuje našim představám
politickým či jiným, není ještě dobrou hrou).
Pražská dramaturgie bude si musit zvykat oceňovat opět hry podle jejich hodnot uměleckých
a žádných jiných. Obecenstvo se chce v divadle
především bavit, chce být zaujato intelektuálně
i citově a myslím, že vyjadřuji pocit velké jeho
většiny, když řeknu, že má dost povýšeného učitelování, propagace, heslování a jevištních politických manifestací, které se v poslední době zahnízdily na mnoha českých jevištích. Státní podpora divadel nesmí se proměnit ve státní kontrolu, neboť není smutnějšího pohledu, než na úřady
kontrolované a usměrňované umění. Hlasuji spíše pro trochu dramatického a divadelního braku mezi vynikající prúbojnou a svobodnou dramaturgií a experimentujícím divadlem, než pro
šedivou beztvářnost úředně puncovaného repertoiru, který nedovoluje svobodný výběr a
nepřipouští polemiky.
Mluví se stále o lidovém divadle a matou se při
tom notně pojmy, ale dosud nikdo neodvážil se
lidu zeptat, jaké divadlo si přeje. Dopadlo by to
asi všelijak a mluvilo by se patrně zase o tom, že
českého diváka nutno vést k pravému umění, a
že jeho vkus byl pokažen kapitalistickou érou
našich divadel. Jako obvykle nesnáz je v tom,
že někteří naši reformátoři všechno vidí buď
bíle nebo černě a že při všem tom realismu nemají smyslu a pochopení pro mnohotvárnost lidí,
a nechtějí pochopit, že bude vždycky velké procento diváků, kterým se bude líbit kýč a operetka spíše než 0'Neilovo drama, a že i tito lidé
mají nárok na svou zábavu. Reforma českého a
zejména pražského divadelnictví se nepovedla
a pověsti nemůže právě pro toto základní nepochopení: vždyť i v Sovětském svazu měla podstatně větší úspěch Dumasova měšfácká >Dam&
s kameliemk, než revoluční Vísněvského >Optimistická tragedie«. Už je to tak na světě, že LidOBZORY

ská fantasie musí být živena stůj co stůj, že děti
milují pohádky a dospělí, co je jim nejnedostupnějšL A divadla u nás budou opět plná tehdy, až
divadlo bude zase tvůrčím způsobem lidskou fantasii živit.
Nářek nad divadlem nezní ovšem jenom v Praze. Tak v Londýně na příklad, kde divadlo za
války zažilo nevídaný rozkvět, a kde některé
z úspěšných her zůstaly na repertoiru po tři až
čtyři roky, vládne v prvních mírových měsících
aspoň mezi divadelníky a dramatiky veliká nespokojenost J. B. Priestley, který se právě vrátil z SSSR, píše, že soudobý stav divadla je chaotický a katastrofální zejména proto, že »majitelé divadel obchodují kromě s whisky a kůžemi
také s divadlem«. Kritik James Agate dokázal
v sérii Článků, že dramatické umění v Londýně
je mrtvo a nebýt dvou skvělých činoherních
scén — souboru Old Víc a souboru v divadle
Haymarket — mohl by se celý divadelní West
E n d odepsat nejenom jako kulturní ztráta, ale
vyslovená kulturní ostuda. Z asi 40 londýnských
divadel hrálo průměrně 15 lehké hudební komedie, S lehké veselé ltonversační hry a scénické
žertíky, 4—5 obnovovalo starý populární repertoir a dalších 5 hrálo po léta úspěšné konverzační hry americké. Jinými slovy, daří se v Londýně, čemu se anglicky říká »Show Business«, to
je »obchod s podívanou*. A pro skutečné drama
m á londýnský West E n d málo místa. Jaká náprava se navrhuje? Priestley doporučuje, aby
divadlo bylo stánkem umění, a divadla byla zapůjčena skutečným divadelníkům. Při tom správa každého divadla by nesměla vlastniti více než
dvě budovy. James Agate pak dovozuje, že divadelní obchodníci mají stejné právo vyhověli požadavkům svých zákazníků, jako se o to snaží
obchodníci s čajem či tabákem. Agate je proti
tomu, aby stát nebo kdokoli jiný určovali na př.
maximální počet takovýchto podívaných. Avšak
Agate žádá, aby si tito obchodníci uvědomili, že
nepřispívají a nemají vůbec co dělat s výchovou
obecenstva a broušením jeho vkusu. Slovem, že
ani nehnou prstem pro skutečné drama. Agate
nevěří, že divadlo by mohlo vykročiti z údobí
největší z válek do údobí atomové pumy, aniž by
nemělo k tomu co říci. Je dosud brzy přesně
určiti, co divadlo řekne, dozajista to však nebude zcela určeno dramaty Sofoklovými nebo
Shakespearovými a dozajista už ne restauračními komediemi.
Divadlo dosud čeká na dramatika těchto dob.
Podobně jako román čeká na velikého umělce
slova, který by napsal novou »Vojnu a mír« naší doby. První kroky však už učiněny byly. V rom á n u Hemingwayovou epopejí o španělské válce 7,FOT W h o m the Bell Tolls«, romány Kaestlerovými, Silonovými, Ehrenburgovými a několika
málo jiných, v dramatu pak novými hrami anglického Petra Usíinova, amerického Wildera
(»The Skin of Our Teeth«), francouzského S?rtrea a ruského Simonová, Jsou to jen opravdu
O B Z O R Y 13

první kroky, alo nesporně vedou k cílí, poněvadž
jejich středem a jádrem není papírová these nebo
politická doktrína, ale člověk, ten dnešní, drcený
a zmírající, ale přece věčný.
Pnu per
*

KmuUovy oči (opova Otakara Qstrčtla, premiéra
v Divadlo 5. května v o čtvrtek 37. prosince UMO.)
r o dvou Ulom k l i p řo ilp re i vi i o rovýo.h přocteum ach
byla vo čivrtok, -V. prosinec provedoun ořlo.lAlní premiéra Ostrčtlovy opery Kanálový oči. Jo to v poradí
druhá opera skladatelova. Prvou operou »Vlasty skon«
se Ostičll hlásí ke avomu učiteli Fibichovi u proviUli
ji čistě v jeho slohu. V Kanálových očích, ač vlivy Fibichovy jsou dosud patrny, počíná se Oatvěil •• tohoto
vlivu vymaňovat a lvovi osobitý aloh viiuitnl, který na
Fibicha spiae jen navninijo, aby jej po slráuco hudebně
Ommntlcké stupňoval a umocnil. Je to styl nejen výlučně funkčního pojetí hudby JatioiUo slo.,i;y v operním
clilo rovnocenné, ale zároveň 1 funkčního projevu dramatického na joviíll I. Fibich a isejména jeho v/.or Wagner. dramat ičnost děni Hivulo.kého časlo otupovali samoúčelnými nekonečnými áriemi, které, byť nebokrA«nějňl, byly vždy dramatickým balastem, jako JMOU asi
monolopy na divadle. Od toho se Osivěli oproňťujo a
předvádí nový, před nim miad jen Hlehurdom HtranHHoin použitý styl, kde není intata pro rampové arle,
dueta, t r u at<1. a jiné dramaticky noúNlroJné efekty.
Dialog se zde stává základním prvkem, na kterém bnduje uvou hudbu, výrazově vždy přiléhající li textu,
Tonto dialog nemá v fiale povahu reellatlvnl, jak lomu
bývá nunnm/.e u moderních opor nyní, nýbrž zpflvnou a
měkce a prlrozeně melodickou. Tímto novým pojetím
operním donahuje pult Milného, nerolardujlelho dramatického 1 iwtctlclcého účinu.
Neméně pozoruhodné jo 11 broto opery, a to nejel)
svou formou, nýbrž I obsahem, llytu upraveno podiu
Zeyerovy novely K. Matikem, Jeho obrnili Je věčně •
a dncH více než kdy jindy
nlfluůlní. Je lo boj viry,
pokory a křesťanské lánky (1 když ne děj odehrává
v Indii) proti fipninoMtl a zlu, boj ducha proti hmotě,
boj bezúhonnosti proti zkaženosti. Zeyer vo nvé novelo
zřejmě úmyslně vybral jméno krále Aitoky, který má
íivuj předobraz ve velkém historickém vládci Přední
Indie, jenž zahodiv meč, jid Ho aul 200 let před pi [chodem Kristovým »dobývat« země náboženstvím, láskou
a dobrodiním. A z tobolo rodu je 1 jeho syn Kuuála,
který je vykoupen HIIOU S V Ó čistoty. Dbá posvátných
zákonů své xcm6 a svého otce panovníka natolik, že
ani nokladc odpor Jeho domnělému rozkazu, aby mu
byly vyrvány oči. A když HO tak oíalo
v Kuíiálovl
se rozzáří vělflí jau než mu mohly dát pozwniiké oňl:
Jan duchovní,
Operní soubor Divadla fi. května no zhostil svého
úkolu celkcm zdařile. Kežll J. Fledlera munímo vňalt
vytknout přcbtyllsavanoHt některých poslav sóllsllckých a zejména ňablonovltou pózoví lont sboru, Scéna
byla jednoduěc, ale účelně vyťeňona JoH. Svobodou tak,
že různým převracením jakési pyramidy získávalo no
v každém jednání odllfiného Clonění prostoru, Orchestr
pod vedením J. Bubeníčka zněl uspokojivě, místy byl
vfiak dynamicky přccxponov&n a příllfl překrýval hlasy
zpěváků. A»oku, který byl maskován Jako Bůh-Otec
z pohádek (Jlot,S ovííem bez úmyslné symboliky, která
by se nesrovnávala se zaměřením Divadla D. května),
zpíval pevně posazeným basem Petr Markov, Kunálův tenor, ve vyňfiích polohách hluchý, Josef Žižka,
choť A sokovu, dramatický mezzonoprAn, J. KHs tonová
(technicky dosud ne zcela vytříbený!, žemu Kvn&lovii,
lyrický soprán, lehce M. Musilová. V rnenfíích úlohách
P.'Í Je$tě uplatnili: V. Nouzovský, R . Jedlička, D. V«nturová a V. Sklenář. Sbory, nastudované V. Kristiánem,
byly v 1. a 2. jednání na výái (zvláétě ženský), v- 3.
kolísaly.
I. G.

VÝSTAVA
TÝDNE
Viděli jsme v těchto dnech mnoho retrospektiv. Skoro každý účastník souborných klubovních
výstav se přihlásil několika obrazy z minulých
31

let. Válečná přestávka v tvorbě byla pro někoho skutečnou přeaLávkou, pro jiného jen
údobím nuceného stažení do ústraní. Ale v každém případě to byla léta, kdy umělci chyběl
s.yk s posuzujícím divákem. A to je obecně pociťováno a všude se vystavují starší věcí —
i když se zatím třebas již staly soukromým majetkem — jen aby se získalo jistější vědomí,
jaké to hotové dílo šesti nebo sedmi uplynulých lot vlastně je.
A divák skutečně může zjistit v takových
retrospektivách ledacos, co umělci ušlo, když
jeňtě pracoval. Nejběžnější poznatek tu je, že
silné a hluboké zážitky, pokud jich bylo hned
použito k výtvarnické práci, nepomohly obyčejně umělci k tak silnému a hlubokému výtvoru. Prudký a pronikavý dojem patrně natolik
ohromuje výtvarníkovy smysly, že ho zároveň
i zbavuje jejich kontroly. Bylo to vidět na Zillových divokých Šelmách a koních; i tam, kde
výtvarnická komposice dosahovala účinu jedinečného, chybila tu určitá jistota, která by pokus — třebas velmi pronikavý — povýšila na
skutečné dílo. Bylo to zřejmé také na výstavě
Trnkové v Hořejšové galerii; zde výtvarník, zasažený tragikou událostí, zřejmě odmítl polcračovat na své vlnstní česle a nespokojen tím, co
aám zachytil ve chvílích otřásajících dojmů,
které na něho zaútočily, začal hledat své mistry
a jejich cesty: stálo velký umělec, ale již ne a
jcň'6 no umělec svého vlastního života.
Alo jo tu jedna retrospektiva, která nám
představila výtvarníka pevného postoje, výtvarníka, jehož smutná léta sice zahnala do ústraní,
jako každého jiného, ale nezastrašila a nevyšinitla z úsilí, jímž směřoval již dříve a jímž nepřestal pronikat k hlubinám. Jo to výstava
Václava Raba.se — tak zní česky druhý pád jeho
jména, nikoli Rabasa, jak pepickou pražštinou
tvrdí katalog -— uspořádaná v malostranské
Umělecké Besedě. Snad se nevyhneme podezření
y.o ataromilství, řeknome-li, žo tato výstava jediného malíře stojí vysoko nad celou retrospektivou spolku »Mánes«, uspořádanou* současně.
V mánesovské výstavě totiž převládali — kromě
sochařů ovšem — výtvarníci, kteří se snaží pokračovat ve směrech, započatých na konci údobí
- Impresionistickóho, ve směrech, rozkládajících
vjemy a komponujících obrazy z volných a záměrně sestavovaných prvků: od kubismu až po
surrealismus. Výtvarné prostředky Rabasovy
jsou mnohem jednodušší a snad také obstarožn ě j i : i uvnitř jeho díla lze právě v těchto válečných letech pozorovat jistý návrat k barevné
skladbě starších prací, z doby před patnácti nebo
dvaceti lety. Bylo by vsak dnes jistě úzkoprsé
posuzovat výtvarníka podle jeho techniky. Ty
tam jsou již doby, kdy útočná vynalézavost novvoh směrů strhovala s sebou i st řízli vv úsudek.
Také od té doby došlo k nejednomu návratu —
z nichž Ktibínův bvl úspěšný a Benešův jakýsi
nepřesvědčivý
Ale to všechno neror.hoduie. Rozhoduje konec
konců přece jen vnitřní síla výtvarníkova, a

jestliže prohlížíme mánesovskou radu, neubráníme se stále se vracejícímu dojmu sklánějící se
linie. Jak velkou osobností byl takový Kubista,
který šel do nových směrů hnán potřebou vyjádřit věci nové a pronikavé, kterých jinak vyjádřit nemohl. A jak nicotní jsou ti nejnovější
surrealisté, jimž »Mánes« věnoval tolik místa:
jen hra s prostředky stále okatějšími a bizarnějšími, hra, která vzbuzuje vteřinový údiv a
pak nás zanechá s pocitem čiré prázdnoty.
Václav Rabas, malíř nevzhledné rakovnické
krajiny, kterou miluje z plna srdce, stojí někde
docela jinde. Kde se uchýlí k vnějšímu efektu,
je to spíše — tak se aspoň zdá divákovi — aby
jen doplnil obraz, jehož těžisko je už hotové.
A krajina, kterou zobrazuje, krajina chudá a
nevýrazná již sama sebou, ustupuje tím více do
pozadí, čím více a pronikavěji z díla vystupuje
malíř-člověk, člověk hluboké a vytrvalé myšlenky. A procházejíce Krušovskými lukami, na jejichž horizontu se táhnou nízké hřbety lesů, cítíme stále více a účinněji, že nás provází někdo,
kdo žil pravým životem — i v uplynulých letech
smutku a tragedií — životem plné a bohaté
osobnosti
Spectator.
Dokončeni studie J . L e h m o n a » A n g l i c k é
a E v r o p a * uveřejníme v p ř í š t í m čísle.

písemnictví

Tak se píše . . .
v »Zemědělských n o v i n á c h « : » P ř i j m o u se 2 dep u t . kočové k p ě k n ý m k o n í m , jejichž m a n ž e l k y
by obstarávaly k r m e n i . . . * (Zaslal V. 13., P r a h a . )
v »Zemědělských n o v i n á c h « : » P r o d á m koně, letního v r a n l k n , částečné utahaného.« (Zaslal V.
B., P r a h a . )
v »Zemědělských n o v i n á c h « : i-KovAře-traktoristu
p ř i j m e velkostatek podle dohody.« Zn.; N a gum á c h . « (Zaslal V. B., P r a h a . )
ve »Svobodných n o v i n á c h « : »
v níž n á v r a t e m
k světu svého vlastnického dětství a milostného
m l á d l , které ho v A n n ě Sněžině odmítne n vyvrhne podobně, j n k o kdysi T a ť á n a O n ě g l n a . . .«
(Zaslal K. S., Brno.)
ve »Svobodném Slově: »Generál, k t e r ý byl n a
místě m r t v ý , se v y z n a m e n a l v roce 1013 psi vyl o ď o v á n l spojeneckého
vojska v jižní
Itálii.«
(Zaslala D. D., P r a h a . )
v »Obzorech«: » J e těžko hledat na světě anděly,
zvláště, k d y ž 1 těch p o m ě r n ě dokonalých je m á l o
a práce bylo moc.« (Zaslal Z. B., Brno.)
ve »Světu p r á c e « : »Manželství není přece scherzem.« (Zaslal J . J., Libeň.)
ve »Svobodných novinách«:: t-O p o p u l á r n í m M c
Donaldovi jsem zvěděla, že hockey hraje od 1G
let a poněvadž je 331etý, tedv j i ž 14 roků.* (Zaslal V. T., Brno.)
Č t e n á ř ů m , kteří n á m poštou perličky z českého
tisku, vyplatíme na uveřejněnou historku 40 Kčs.

OBZORY,
týdeník pro politiku a kulturu. V uchází
kaíiIon sobotu. Vj/ddrá Výkonný
výbor čs. strar.y
lidové.
1
Odpor i rfný redaktor dr. Jan Strakoš. Redakce a adrr.iíi¡strace v Praze I I . Václavská
ul. 12, tel. 457-31, f Sl-fl.
Předplatné
mi rok 200 Kčs, n a půl roku 100 Kčs. na
čtvrt roku 52 Kčs. — Nevyiádmxť
rukopisy se nevracejí.
— Účet pošt. spoř. eo.S'jÖ. — Tiskne Č. A. T. Českomoravské tiskařské
a vydavatelské
podniky
v Praze I I .
DohU ir.ci pošt. úřad 35. Toto číslo vyšlo l i . ledna 19$S.
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NEJBOHATŠI TŘÍDA NAŠI TŘÍDNÍ LOTERIE
NASTUPUJE
5.

ÚNORA

A T R V Á D O 1. B Ř E Z N A 1946.

HRÁČŮM BUDE ROZDĚLENO PRES

63 m i l i o n y k o r u n
MILIONOVÁ

PRÉMIE

A M I L I O N O V Á HLAVNI VÝHRA J E HLAVNI
P Ř I T A Ž L I V O S T I . VEŠK E R É V Ý H R Y V KÚS
BEZ

HALERE

SRÁŽ-

K Y J S O U B E Z DANOVÉ P O V I N N O S T I .

N a J e prodejny
sdčll V á m všechny podrobnosti

Jcdinč zaplacený

los má nadčjí na výplatu

výhry.

í
/V ~ \ A V '

<$>'

"ViW

" VVV"' '

volných povolání, o b c h o d n í k ů , živnostníku,

PEI18EKUCE ČESKÉHO STUDENTSTVA ZA OKUPACE
Napsali Dr. FrontlOok K r o p á í a Ing. Vlastimil Loudo. Památník, klerý shrnulo víuchny
dokumenty, vztahující «0 k uzovlonl vysokých Skol • ¿lnu. ktorý k n í m r>f 1 rjcxjla 1 pozornost c e l é h o kullurnlho ovftlo Z obsahu:
Bltuaco p l o d 2B. MJnom 1'»? 28. (Ilon \<>V) •
Události v Prazo Pražský policejní pronldónl p o d á v á zprávu Llčoril očitého svodka Poli(ota ]ona Opletala . Zatýkáni studentů Co »0 důlo no n a j v y í í l c h mltloch v Praze Noc ze tostnáctého na sedmnáctý listopad P o ' p r o v o d ě n i policejní vraždy - Krytá Jízdárna v Ruzyni • Koncentrační lálior v Oronltinburku - Ceskó v y s o k é Školy zav/eriy no l i l
roky • Ozlordokň universita v Ariplll patronem í e s k ý c h zavlaných unlvorsli • Ohio«
událosll v z a h i o r l i l . Vzkaz presidenta ropubllky í a s k ý m sludenlGrn vo vlasti - Hlas
č e s k é h o podzemí - Hlas matek - Ohia» persekuce doma . K H. Frank v y p o v í d á atd. Cílo
je d o p l n é n o f a d o u dokumentárních fotografií

rolníků a vyšších ú ř e d n í k ů , z a p s . p o k l . porn.

K £ > 10 0 . —

č i n í p r á v ě dnes

důležitým

levné nemocenské pojištění
pro obchodníky, živnostníky,
rolníky a jejich rodiny.
p e v n í

[_

n E í n o c E o s K B

PRAHA I, UL 28. října dis. 13.

LIDICE
B«TÍRNTUl»reií « perriss! iIUĎÍ 1 ITMIM Mttfcti pří*
Podle úledních prarnonfj s e p s a l Iriq, Vlastimil Louda, 128 itran textu kvartového forrnálu, l/l stron o b r a z o v ý c h příloh na klldé.

O b l a s t n í ř e d i t e l s t v í (mimo Slovensko):

KIN 100'-

P r a h a , Brno, H r a d e c K r á l o v é , Liberec,

U V8EC H

P l z e ň , P a r d u b i c e , Třebíč, M. O s t r a v a ,

Ostí

I n s e r t E Í

n. L , O l o m o u c a C. 8 u d ě j o v í c e .

o b j e d n á v k y

T f r i j c j e

lasertní

HAKLfeDATEL8TVÍ

oddělení

KNIHKUPCŮ)

O R B I S , PRAHA XII., 8 T A L H Í 0 V A 40

Ú . A . T . P r a h a I X . , V á c l a v « há. u l i c e č í s l o i í&.

latiny i

Amim:

1. Návrat k míru: v B u c k i n g h a m s k é m
hrabstvi v l i s t o p a d u první mírový hon
na lišku. 2. O d roku 1939 první n o v é
v y r o b e n ý a u t o b u s v Anglii b u d e poslán na ostrov C e y l o n , A u t o b u s , Jak
Jo i v v k e m na C e y l o n u , má k i o m é čisla i j m é n o . 3o n a r v á n p o d l e coylons k é h o k r á l o z XV, století „Parakrama
Bahu VI", 3. A n g i l a musl nahradit neb o o p r a v i t toměf d v a miliony d o m ů ,
lasažonýeh némeckým bombardováním. Na o b r á z k u d o d a t e č n é zachraňováni nábytku z opuMéných domů.
4. Nový londýnský most W a t e r l o o ,
S Budoucí královna a císařovno,princezna AlítuM.i Anglická na n á v š t é v ó
v nemocnici,

