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M s g r e 3an Š r á m e k . (Před pěti lety na oxfordské universitě.)

„Učení o nadřazenosti života věčného životu pozemskému, učeni o lásce
k bližnímu a o rovnosti dítek Božích, bylo zjeveno světu před dvéma tisíci
lety. Tyto křesťanské pravdy jsou tedy staré; ale oč starší jest učení o síle,
která je nadřazena právu, o násilí, které se ospravedlňuje úspěchem a o přírodním barbarstvíl A oč starší je despotismus, tyranství a autokracie! Diktátoři,
kteří se proti nám dovolávali pojcroku a revoluce, vedli lidstvo kamsi daleko
k temnotám pohanství, do krvavých dob samoviádců a tyranů. Mládí a pokrok
a světlo je na naší straně, nikoli na straně těch, kdo se ve onaze o vybojování
světovlády opírají o nejnížší a nejstarší pudy lidstva."
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1. BrltStí vojáci střeží vídeňský Schtínbrunn,
sídlo brltokóho v o l i t e l s t v í pro Rakousko.
2 . - 5 . S o v ó t c k é Jednotky před odchodem
z Mandžuska prohlížejí Japonci způsobené
Škody v Mukdonu. 4. Záctupce americké firmy,
ktoró chtůla z reklamních důvodů rozdat mozl
nedočkavé Američanky nókollk pórů pravých
hedvábných punčoch, při návalu byl témóF
umačkán a kofiílo na n6m doslova roztrhána.
S, Tak ukončil partner Hitlerův; japonský clnaf
Hlrohlto zabývá se nyní bakteriologií.

Projev sv. Otce k novým kardinálům
V únoru letošního roku jmenoval sv. Otec nové
kardinály se všech končin světa, pozdravil v nich
neohrožené obhájce pravdy a svobody a pronesl
k nim v podstatě tuto obsažnou řeč:
i
J a k se p r o j e v u j e n a d n á r o d n o s t a universální jednota Církve
Když jsme v projevu Štědrovečerním oznámili posvátnému Kolegiu úmysl povznést! vás ke kardinálskó
hodnosti, byli jsme si dobře vědomi hlubokého dojmu,
jenž tento projev nadnárodnosti Církve a její universální jednoty vyvolá ve světě, v ubohém světě, který
všude toiik lační a žizní po jednotě a tolika různými
způsoby o ni bojuje. V našich slovech tehdy nalezli věříci nový zdroj útěchy a povzbuzení; jiným — mluvíme
tu ovšem jen o osobách počestných, no o těch, jež jsou
otroky řotce lžl<; — poskytla látku k vážnému uvažování. Církev, jak jsme jíž tehdy vyložili, má v Bohu,
v Bohočlovéku, v Kristu neviditelný, ale neochvějně
pevný princip své jednoty a své celistvosti, to znamená
jednoty své hlavy a svých údů v celé plnosti svého života, jenž objímá a posvěcuje vše, eo je vskutku lidské, a rozličné snahy a různé cíle obrací a řídí k celkovému a všeobecnému smyslu člověka, kterým je jeho
co možná nejdokonalejS! připodobněni se k Bohu. A tato Církev se zvedá dnes, uprostřed rozervaného a mezi
sebou znepřáteleného světa, jako varovné znamení, jež
zve k sobě ty, kteří ještě nevěří, a utvrzuje své syny
ve víře, kterou vyznávají, protože bez Boha a daleko od
Boha nemůže být mezi lidmi pravá, pevná a bezpečná
jednota.
V l i v C í r k v e na z á k l a d l i d s k é
společnosti
Jestliže ledy dnes tolik lidí ze všech končin «věta
v úzkostném očekávání a chvějící ae naději obraci ho
k Církvi a táže se jí, Jaká je její úloha v úsilí o záchranu lidské společnosti, o upevnění onoho neocenitelného dobra, drahocennějšího než všechny poklady, kterým je trvalý vnitřní a vncjší mír, odpověď Církve muže být mnohonásobná a rozličná, tak jako rozmanité
jsou i její možnosti. Avšalc velkou, definitivní odpovědi,
z níž je možno odvodit i všechny ostatní, zůstává stálo
jednota a celistvost Církve, založená v Bohu a v Kristu. Proto je nutno — především pro samotné syny
Církve, ale též pro lidskou společnost vůbec
mít jasnou a přesnou znalost praktického působení vlivu onéjednoty a celistvosti. Tento vliv působí na základ, složení a dynamičnost lidské společnosti. Důležitost, hlavně prvního z těchto tří bodů, vyzývá nás, abychom z něho učinili, v souvislostí se zmíněným projevem vánočním, předmět slov, s nimiž se na vás dnes, pří této slavnostní a mimořádné příležitosti obracíme, při příležitosti, jež shromažďuje kolem nás nové členy sv. Kolegia, zástupce hodné universálnosti Církve.
Pevnost a bezpečnost — Církev
a moderní imperialismus.
Jednota a celistvost Církve, ve světle její nadnárodnosti, jsou velíce důležité pro základ sociálního života.
K e snad, že by bylo úlohou Církve pochopit! a v jistém
smyslu obejmouti jako obří světové impérium celou
lidskou společnost. Pojetí Církve, jako by jí šlo o pozemské impérium a světovládu, je od základu nesprávné; nebylo pravdivé a neodpovídalo skutečnosti v žádném období dějin, nechceme li mylně přenášet na minulá staletí ideje a terminologií vlastní naší době. Církev — i když plní poslání svého božského Zakladatele,
aby se rozšířila do celého světa a získávala pro Kvangelium všechny národy — není pozemským panstvím,
hlavně ne v imperialistíekém smyslu, který se dnes dává tomuto slovu. Sleduje ve svém rozvoji a expansí po
chod obrácený, než je pochod moderního imperialismu.
Postupuje totiž především do hloubky, potom teprve do
šíře. Hledá především člověka sama; snaží se utvářet
člověka, hníst a zdokonalovat v• něm Boží podobu. Její
práce se děje v hloubi srdce každého člověka, ale od-
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ráží se na celém životě, na v3oeh polích činnosti každého a nás, S lidní! takto utvořenými připravuje Církev základ lidské společnosti, na němž tato společnost
může bezpečně spočinout. Moderní imperialismus naopak jde opačnou cestou. Působí výhradně do širo. Nehledá člověka v jeho podstatě, nýbrž hledá věet a síly,
jimž ho podrobuje, a tím neso v sobě i-.árodky, jež uvádějí do nebezpečí •/,úklady lidského soužití, Jak isa těchto podmínek může nás překvapit dneřuu úzkostná starost národů o vzájemnou bojspeěnost? iTakost:, jež pochází z neuksv.-něné snahy o expansi, jež nese V sobě
hlodajícího červa ustavičného neklidu a zpíisolmjo, že
lc potřebě bezpečnosti pojí sa Ještě jiná, snad 1 naléhávéjší.
S o u d r ž n o s t a r o v n o v á h a . — Působení
Církve
nitru
člověka,
Ale k ničemu by nebyla pevnost základů, kdyby konstrukci chyběla soudržnost n rovnováha, Nužti, Církev
přispívá I lc soudržnosti a rovnováze různorodých h
různé schopných prvků sociální stavby. I zde jojl činnost je předevňtm vnitrní, Opory a podpěry, přikládané
z vnějšku nu'hroutící se budovu, Jen zdánlivě Jí upevňují a mohou jen poněkud oddálil jojl osudné '/.hroucení.
Jestliže neprr.-,eli doby, která neuňetrllu tolik sluvebnluh
památek z doby nedávné, nezničila nádherné (fotloké
katedrály ze 13. století, takže ««» zdvihají klidně dálo
nad troskami, které Je obklopuji, není to Jen proto, žo
jejich vnějfil podpěrné pilíře přispívají plul ně, ale pouze z vnějšku ke stabilitě budovy, alo proto, že tu pflfltr
bí moc goLického organismu, geniální architektům, prá"
vě luk pevná u přesná, jako odvážná a vzduňná,
Právě tuk Církev působí v nitru člověku, člověka
v Jeho osobni důstojnosti svobodné bytosti, v Jeho no»
skonalo vy/ii-í důstojnosti syna Itožlho. Tohoto člověku
tMrkev utváří a vychovává, protože on »irtm, Jehož bytost je úplná Jen v souladu jeho řitvolu přirozeného a
nadpřirozeného, v uspořádaném rozvoji jeho Instinktů
a Jeho sklonů, Jeho bohatých schopností a jeho rozmanitých nadání, Jo současné počátkem a účelem spoločenekého života a tím současně 1 principem jeho rovnováhy.
i
IJ.Ic, proč Apoštol národů, mluví o křesťanech, přo*
hlaáujo, že nejsou již Jako »tápající děti*, nejisté chůzo
uprostřed lidské společnosti, Náfi předchůdce, Plus XI,,
ve své encyklice o sociálním řádu »Quudrugoslmo anno*,
vyvozoval z téže myšlenky praktický závěr, když zvěstoval tento princip vfieobccné ceny, totiž: to, co jednotliví lidé mohou vykonat samí a Vlastními silami, nemá
jím být odňato a dáno celku; princip, který platí stojné
pro společenství menňl a řádu nižšího, jako pro společenství větší a vyúší, Neboť — Jak, pokračoval — každá sociální činnost je svou přirozenosti ctnosti pomocnou; má sloužit za oporu členům sociálního útvaru «
nikdy Je nemá nlčít a je pohlcovat. Blovu vskutku Jasná, jež platí pro sociální život ve vfiech Jeho stupních
a též pro život Církve, aniž by byla na překážku Jejímu
hierarchickému uspořádáni.
A nyní, ctihodní bratři, srovnejte o touto doktrínou
a praxi Církve, v celé její realitě, tendence imptírlallr-»tlcké, IX nkh nenajdete princip vnitřní rovnováhy; a
tak pevnost lidského soužití utrpí novou a obrovskou
Škodu. Vskutku, Jelikož ony obrovské oťganísmy nemají mravní podklad, nezbytné se vyvíjejí ke stálo většímu usměrnění a stále těsnější uniformitě. Neboť jejich rovnováha, jejich soudržnost udržuje se jen hrubou silou a vnější nutností hmotných podmínek a právních vztahů, nařízení a Institucí, a nc na základě vnitřního souhlasu lidí, Jejich nadání a pohotovosti převzít
iniciativu a vzít na sebe odpovědnost. Tak zvaný vnitřní příkaz se omezuje téměř na prosté přím Mí rn ezí různými skupinami, s ustavičnou hrozbou, Že bude porušena Jejich rovnováha, Jednak pro přílišnou rfiznoat jejich zájmů, jednak pro nepoměr mezí příslušnými sílami, Jsouce ve svém vnitřním uspořádáni tak křehké a
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nestálé, mohou se tyto organismy tím spKe stát nebezpečnými i celé rodině států.
N o r m á l n í v ý v o j v p r o s t o r u a čase.
Přesidlování
národů,
Církev Je dokonalou společností, společností univer«álni, jež objímá a spojuje mezi sebou v jednotě mystického Těla Kristova všechny lidi. Všichni, národové
i jednotlivci, jsou zváni, aby přišli k Církvi. Avšak slovo js-přJŘll« neuvádí na mysl žádnou myšlenku na nucené vystěhovalectví, na vyvlaotnéni, na přesidlování,
jichž veřejná rnoc a hrubý tlak událostí používá, aby
ňtvala národy z jejich zemí a od jejich krbů; nenařizuje opufttěnl zdravých tradic, úctyhodných zvyků, nevyžaduje trvalé nebo aspoň dlouhodobé násilné odloučení manželů, rodičů a dětí, bratří, příbuzných a přátel; nepřeje si degradace lidí do ponižujícího pojmu
»mnay*. Tento smutný druh přesidlováni lidi stal se,
bohužel, dnes častějším, ale I tento druh, ve svých starých i nových formách, ncjrůznějfilrni způsoby pojí se
přímo I nepřímo k imporlallstlckým tendencím doby.
» P ř i j i t í « k Církvi nevyžaduje toto smutné přesidlování
lidí, třebaže milosrdná a mocná ruka Boží používá též
I tftchže opatření, aby přivedla mnohé z oběti k Církvi,
do otcovského domu.
Touto vnitřní duchovni přitažlivostí, ctihodní bratří,
nepřispěla a platné nepřispívá snad Církev dosud k vytvoření pevného základu lidské společnosti? Člověk, jakým jej chce mít Bůh a jakého k sobě vine Církev, nebude HO nikdy cítit pevně zasazený do prostoru a času
bez stálého území s. bez tradic, /de sliní naleznou zdroj
své planoucí a plodné vitality, a slabí, kterých je většina, jsou v bezpečí před skleulosti a apatii, před pokte«(!in vlastni lidské důstojnosti, Dlouhá zkuňenost Církve
jako vychovatelky to potvrzuje; proto pečuje o to, aby
v každém případě spojovala náboženský život se zvyky
vlasti a stará se se zvláštní naléhavosti o ty, které
emigrace nebo vojenská služba nutí Žiti daleko od rod
né země. Ztroskotáni tolika duňi dává smutně za pravdu této mateřské starosti Církve a vede k závěru, že
mtálost bydliště a přilnutí k dávným tradicím jsou též
základními prvky lidského společenství.. Bylo by však
zřejmé převracením blahodárného působeni tohoto postulátu v jeho pravý opak, kdyby ho někdo chtěl použit
k ospravedlněni nuceného návratu do vlasti a k popření
práva asylu pro ty, kdož z vážných důvodů přeji si
usadit: se trvale pilino vlast;.
Církev, žijící v srdci člověka a člověk, žijící v luně
Církve, lile, ctihodní bratři, to je nejhlubSl a nejtěsnfljfli jednota, na kterou je možno pomyslit. Tímto spojením Církev povznáší člověka k dokonalosti jeho bytí
a jeho vitality, aby dala lidské společnosti lidi takto
utvořené; lidi uzpůsobené v jejich neznásllnlteldé celistvosti jako obrazy Boži, lidi hrdé na svou oeobní důstojnost; a na uvolí zdravou svobodu, lidi oprávněně
ř.árltvé na rovnost, s bližními ve všem, co se dotýká
noj vnitřnějšího základu lidské důstojnosti, lidi, trvale
lpící na své zemi a na svých tradicích
hle, co dává
lidské společnosti pevný základ a zjednává JI bezpečnost, rovnováhu, rovnost, normální rozvoj v prostoru a
čase. Takový je tedy I pravý smysl u praktický vliv
nadnftrodnostl Církve, která
ač zdaleka se nepodobá Importu — zdvihajíc se nad všechny rozdíly, nad
všechny prostory a časy
ustavičně staví na neotřeHoném základu každé lidské společnosti. Mějme v ni
důvěru; l když vSo kolem nt kolísá ona zůstává pevná.
Dva

hlavni

sloupy

lidské

společnosti

Na tomto základě spočívají především dva hlavní
sloupy, výzbroj lidské společnosti, jak byla pojata a
ctěna od Boha: rodina a stát, Opírajíce se o tento základ, mohou bezpečně a dokonale plnit své příslušné
úkoly: rodina jako zdroj a Škola života, stát jako
ochránce práva, jeř,, jako vůbec l společnost sama. má
svůj blízký počátek a svůj cíl v člověku úplném, v lidské b.vtostt, obraze Božím. Apoštol nazývá vSHet dvěma nádhernými jmény: »spoluobčané svatých« a »členové Boží rodiny«, (Eph. 2, 19}. Není zřejmo. že r- těchto dvou slov první se vztahuje na život státu a druhé
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na život rodiny? A není snad dovoleno odkryti v nich
narážku na způsob, jímž Církev přispívá k upevnění
zakladu společnosti podle její vnitrní stavby, v rodině
a ve státč?
Neztratilo snad dnes toto pojetí a tento způsob jednání svou cenu? Dva hlavní sloupy společnosti, odchýlivše se od svého gravitačního středu, odloučily se, bohužel, l od svého základu. A co bylo toho výsledkem —
jen, že rodina spatřila, jak její vitální a výchovná síla
upadá, a že stát ee téměř již vzdává svého poslání
obránce práva, aby se změnil v onoho Lewlathana ze
Starého Zákona, který vše ovládá, protože téměř vše
chce na sebe strhnout? Bezpochyby dnes, v nevýslovném zmatku, v němž se svět zmítá, stát je nucen vzít
na sebe nezměrnou tíží povinnosti a úřadu; ale tento
abnormální stav věcí nehrozí snad vážně porušit! jeho
vnitřní silu a působení jeho autority?
Odvážné poslání Církve
A nyní, co z toho ze všeho plyne pro Církev? Ona
sama musí vskutku dnes víc než kdy jindy prožívat své
poslání: musí energičtěji než kdy jindy odmítat ono nesprávné a příliš úzké pojetí své duchovnosti a svého
vnitřního života, jež by ji chtělo omezit, slepou a hluchou, jen na ústrani svatostánku.
Církev se nemůže lhostejně uzavřit do tajemství
svých svatyň, protože nesmí opustit své poslání, svěřené jl Boži prozřetelností, že má totiž utvářet celého
člověka a tím bez pósy spolupracovat na utvářeni pevného základu společnosti. Toto posláni je pro ni podstatné. Díváme-11 se na ni s tohoto hlediska, je možno
říci, že Církev je společností těch, kdož pod vlivem nadpřirozené milosti, ve zdokonalování jejich osobni důstojnosti Božích děti a v harmonickém rozvoji všech
sklonů a energii lidských, vytvoří novou výzbroj lidského soužití.
S tohoto hlediska, ctihodní bratři, věřící, a přesněji
řečeno laici, jsou nejpřednějši linii života Církve; pro
ně je Církev životním principem lidské společnosti. Ale
právě oni musí sl být vědomi nejen že náleží k Církvi,
ale že sami jsou Církvi, totiž společenstvím věřících na
zemi, za vůdcovství společné hlavy, papeže, a biskupů,
kteří s nim Jsou ve spojení. Oni jsou Církví, a proto již
od prvních dob její historie, věřící, se souhlasem svých
biskupů, spojovali se ve zvláštní sdružení, týkající se
nejrůznějálch projevů života, A Svatá Stolice vždy podobná sdružení schvalovala a uznávala.
Tak hlavni smysl nadnárodnostl Církve je v tom, že
dává trvalejší podobu a tvar základu lidské společnosti,
nade všemi různostmi, nad hranicemi prostoru a času.
Podobné dílo je odvážné, zvláště za našich dnů, v nichž
sociální život zdá se být pro lidi hádankou, spletitým
uzlem. Koluji po světě mylné názory, které prohlašuji,
že člověk je spoluvlnný a spoluodpovědný jen proto, že
je členem nebo součástí určitého společenství, aniž by
se staraly o to. zda s jeho strany tu opravdu byla osobni vina v jednání a opominuti. Což znamená přivlastňovat sl práva Boha. Stvořitele a Vykupitele, který jedině v tajemných záměrech své stále milující Prozřetelnosti je naprostým pánem událostí a jsa jím, soudí,
rozhodne-II tak jeho nekonečná moudrost — osudy viníka a nevinného, odpovědného a neodpovčdného K tomu se pojí l komplikace rázu hospodářského a vojenského; učinily ze společnosti obrovský stroj, který člověk již neovládá, kterého se naopak bojí. Souvislost
v čase byla vždy podstatnou pro společenský život, a
zdálo se, že není na tento život možno pomyslit, když
člověka odloučíme od minulosti, přítomnosti a budoucnosti. Ale takový právě je znepokojivý zjev. jehož jsme
dnes svědky. Příliš často se o minulosti neví již skoro
nic, anebo sotvaže se v nakupení jejich trosek vytuší
Její nejasná stopa. Přítomnost pak je pro mnohého jen
nespořádaným proudem bystřiny, který unáší lidi jako
trosečníky do temné noci budoucností, v níž jdou vstříc
záhubě 1 s proudem samým, který je odvléká.
T a j e m n ý s m y s l o b ě t i m š e sv.. p r o b l a h o
lidské
společnosti
Jen Církev může znovu zavést člověka z oněch temnot ke světlu; jen ona může mu při pamatovat vědomí
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platné minulosti, ovládáni přítomnosti, bezpečnost v budoucnosti. Ale její nadnárodnost nepůsobí pomocí impéria, jež roztahuje na všechny strany svá chapadla a
míří k světovládě. Jako matka rodiny shromažďuje
každého dne ve svém soukromí všechny své děti rozptýlené po světě; shromažďuje je v jednotě svého božského životního principu. Nevidíme snad každodenně
na naších bezpočetnych oltářích, jak Kristus
božská
oběť s pažemi, jež se rozpřahují od jednoho konce světa ke druhému, objímá a zaujímá souěasně v minulo
stí, přítomností a budoucnosti celou lidskou společnost ?
To je mše sv., ona nekrvavá oběť. ustanovená Spasitelem při poslední večeří. Ve mši sv. lidé si stále lépe
uvědomují svou hříšnou minulost a současně nesmírné
Boži dobrodiní ve vzpomínce nn Golgotu, na největšl

S extrémy je kříž
Po pravdě řečeno je vlastně kříž spíš s extrémisty, neboť to jsou'živí lidé, a to víte... Extrémy samy nedají člověku, který mysli logicky,
zdravě a normálně, už tolik práce: prozradí se samy při četbě nebo poslechu. Člověk pokrčí rameny a mysli si svoje a tím je věc, aspoň pro něho,
vvřízena. Ale extrémista je vždycky tak trochu
nějak nepříjemně temperamentní, agresivní a vůbec nesympatický. Nemáme rádi fanfaróny, mluvky a rozumbrady. Ale co dělat, když už je to tak
něiak od přírodv na tom světě zařízeno, že jsou
lidé všelijací. Však by to byla nuda, kdvby byli
všichni lidé klidní, rozumní, uvážliví. Nakonec
tedy uznáme, že tento svět je nejlep.ší, jaký muže být, a s tím poznáním už si s extrémisty nějak
poradíme. Takový extrémista-muzikant musí mít
všechno ultramoderní, čtvrltónová muzika jo mu
nejsladší rajskou hudbou. Vše, co bylo před Hábou, je mu zatuchlou veteší a nesnáší to; poslouchat kus melodie je mu útrapou. Zajímavé je, že
každý extrém má svou protivu v opačném: tak
jsou zase hudebníci, kteří milují jen muziku starou, prastarou, to že je poctivá a opravdová muzika a skutečný požitek. Netřeba jistě uvádět jiné příklady ze sféry umění, ač právě tady nacházíme exempláře extrémně charakteristické a typické. To jen aby si čtenář představil takové typy malířů či sochařů, protože analogicky lépe pochopíme extrémisty politické, o něž nám jde, jak
jistě tušíte. Vždyť je před volbami a tu snad neuškodí, když se na tu politiku podíváme také s téméně běžné stránky. Vždyť doopravdy vzato, což
celá ta politika neodpovídá sociologicko-psychoIogickému rozdělení lidí na charaktery? Extrér
misté jsou většinou choleriky. Lidé prudcí, zlostní, ba vzteklí. Řeč jejich je ohňová. Gesta prudká,
trhaná, vzezření divoké. Očima koulí. Rukama
rozhazují. Jsou bojovní jak toreadoři. Nač líčit
dál, každý známe tuhle odrůdu. Jejich politický
ideál, uznáte, nemůže být něco normálního. Něco
rozumného. Zdravého. To extrémistu nezláká,
nenadchne. On musí mít něco - romantického, výjimečného. Prostě: revoluci. To je ideál. Obsah
ideálu už mu tolik na srdci neleží. Čtenář i sna.d
namítne, to že není pravda. A je. Jsou takoví na
př. v exotických, státech jihoamerických, že mění
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událost v dějinách lidstva; stskávajt silu k osvobozeni
x nejlilubšl bídy přítomnosti, z bídy každodenních hříchu, ale zároveň i ti, kteří se nejvíce provinili, cítit dech
osobni lásky milosrdného Boha; a jejich pohled se
obraci lc bezpečné budoucnosti, k uplývánt času aft do
konečného vítězství Pánu tam na oltáři, onoho nejvýš
šlho Soudce, který jednoho dne vynese poslední 1» Konečný rozsudek.
Ve mši sv. poskytuje Církev svou nelvčtši oporu v,á
kladu lidské společnosti Každý den. od kraje, kde sluň
ce vychází aí. tam, kde zapadá, bez rondtlu lidu n národnosti. obětuje se čistá občť, které se zUčastnl v hlu
bokém bratrství všichni synové Církve, rozptýleni ve
vesmíru, a všichni v ni nnléznji iHočIňtě a bezpečnou
ochranu, jsou-li v nebe»poůt.
Přel, tom.

*

Jan

A.

Bednář

svůj Uubát jon podle stupně revoluňnosti a nezaleží jim, kdo ji dělá u oč v ni jde. Jim jde o vyžiti
se v revolučním boji. To hoví jejich temperamentu.
Extrémy HO stýkají, říkají Francouzi. Je mezi
nimi jistá podobnost., Tak proti o.holorikovi-revolucionáři stojí melancholik-reakcionář. Ten zase
má rád klid. Žádné novoty, Je obrácen vnitřním
svým zrakem do minulosti, v pravý opak rovolučníka, který se zas divá do budoucnosti, nejlépe
daleké, kdy nastane ten tak zvaný kýžený ráj, utopie HO stane skutkem, Renkcionář zuno vzpomíná na staré zlaté časy. To byl život,, ale dneska,
pánové?! Oba, //pátečník i ultrapokrokář HO obracejí k sobě zády, A mezi nimi je ten normální život, realita, praktičnost a normál. To je jim společné, že takový život oni nemilují. Jednontrannost, výjimečnost, mimořádnost hoví vňem extrémistům. Kříž jo s nimi. Však to znáte. Těžíc o, nesnadno, ba nemožno přesvědčit! takového výjimečníka. V každé společnosti nutno s nimi počítat, vzít je v úvahu. V politice v normálních časech nekvete jim pšenice. Zato v dobách nenormálních přijdou si na své. A je to tak správné.
Život je spravedlivý. Cos také. A ť každý chvilku
tahá pilku. Každému chvíli hrají. Extrémy patří
také do života, A do politiky. T o ť jo život. Oas
si se vším poradí.
Východisko? Co se má dělat? Co sc dá dělat?
S extrémisty je kříž. Byli, jsou a budou. Ale život
chce normál a časem k němu dospěje. Ubude extrémistů. Je třeba věřit v lid. Ze lid sám je zdravý, rozumný a normální a že takového lidu je velká většina. Věřit je třeba, že lid, který už právě
teď poznal řádění extrémistů a který svým zdravým instinktem uměl jim odolat, že to bude umět
zase. Extrém jako extrém : každý nezdravý, každý škodlivý. Líd za ta dlouhá léta se protrpěl k
naprosto jasným zásadám, které bude umět uplatňovat ve všem a všude. Extrémní, zrůdný germánský šovinismus musil v českém lidu vyvolat
obranné síly, které už vsem podobným jednostranným tendencím odolají. Český lid je ímunisován
a odolá nákaze, protože v podstatě jde vždy o chorobnost, úchylnost, kterou by trpěl celek. Český
lid nesl mnoho křížů v minulých letech. Tento poslední už také nějak donese. Ví, že je poslední.
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Úvahy o nacionalisaci
„

»Táže-il se mne někdo, zda jsem socialistou
a trvá-11 hrubým způsobem málo vychovaných,
lidí na odpovědi, ano nebo ne, odpovím ne.
Táže-ll ee mne vňak někdo, zda jsem antl-aoclallfftou, odpovím stejně, že nikoliv. N e jsem
odpůrcem socialismu, protože myslím, že pokrok z/riamená velké rozňíření vědomé organizace a nenamítám ničeho proti takovému rozšíření .. , N a druhé straně odmítám se pokládat! za socialistu, protože nehodlám nčco obhajovat! neb něčemu odporovat! jen z toho důvodu, že se to zdá být! v « shodě a nějakou \>ovétschnou zásadou«.
Prof, Edwin Cannan The Economlc Outlook.«

I.
>I^ondon Sehool oř Ecanornlos* je jedno z nejvýznačnějňíoh uč!Mť národního hospodářství na světě. Vznikla v roce 1890 jako součást londýnské university a
byla po dlouhou dobu pokládána za sídlo ¿levé Inteligencí)«. Přodnáňell na ní Bevorldge a dneftní anglický
ministr financi Daltcm (o veřejných financích) a nemýllm-li HO, také ministerský přcdáeda Attiee. Přednášejí
tam dnes vedle wjoclallsUokých« národohospodářů jako
JE. F. M. Duťblna, »llboráhtf« národohospodáři Llonel
Robblna a I-Iayok a studenti st mohou vyslechnout!
a prodiskutovat! w> avýml profesory protlclifidná stanoviska a nnučlti se tak utvořili «1 vlastmi názory na
podkladě vfltístmnmého objasněni problému. Vzpomínám
o vděčnosti na Itobblínaův Homln&ř, ve kterém jsem
před loty zažil taJk povzbuzující a uňlcvdht.llé souboje
lidského ducha.
Mlmulý týden jHem HO vrátil na til odpoledne znovu
nu »Sehool of Kconomlo««, abych vyslechl přednášky
proř. Francoise Perrouxo, národohospodáře university
(pařížské, kfcorý na pozvání university londýnské přodm&tol na thénm: »Tři problémy theorle nacionalisace«.
(Trovort írnncouztíkého národohospodářského bádáni
byla před válkou poměrně nlabá. Hylo několik vynikajících jodlnců, ale celková urovoři hýla až napaínío
nWká v zemi, klerá tak významnou měrou od dob
Tur/jota a Qucanyo přispěla k rozvoj! hospodářského myflloní, Díky mužům, jako Franc;ola Perroux,
araujímá francouzská Škola národohospodářská zaso
významné místo,
Ilodlám v cUvlfiloli vývodech podat! přehled hlavních
myfiionok prof. Perrouxo a také několik názorů vlastních. Kdo jdo o názor prof. Porrouxo, tam to výslovně
uvádím,
II.
Stojně jako ti náa, jo vo Francii silné volání po provoděni amclonallaaco průmyslu Francouzské naelonallsuěnl plány jitou ovíSem méně dalekosáhlé než naše,
alo vořoj.iá diskuse ve Frtincll rozhodně pwíndujo
změny hospodářského organismu, které by zaručily
větřil hospodářskou rovnost, alo zachovaly by individuální svobodu. Prof. Perroux uvedl, žo volání po
naclonalisact no.nl u jednotlivců ve Franci! tnllc silné,
jak by so adálo podle politické diskuse. Francouzský ústav pro zkoumáni veřejného míněni prováděl
anketu a z dotázaných osob si přálo SS*;, především
ababtllsacl cen, 2 í > o b o č n o u hospodářskou obnovu a
jen 0% ao výslovně zmínilo o íuvelonatisacl. Sám nepokládám takové ankety za vhodný prostředek k zjištěni, zda «o má či nemá nncionallaovatl. Myslím, že
prof. Perroux jest. stejného .názoru a že se zmínil
o anketě jen k Ilustraci ovzduší, ve kterém se ve
Francii vedou naclonnllsační diskuse.
Pozoruhodným znakem francouzsQcé soelnllsaění literatury jest' podle prof, Perrouxo, í.e obsahuje mnohem
víco kritiky monopolního kapitalismu, než positivní přínos k problematice Znárodněného průmyslu. Neliší se
tím od soolallsaěnl literatury většiny zemí, s výjimkou literatury Sovětského svaKU, jehož problematika
jest ovšem a mnoha důvodů značně odlišná.'
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Dr A. Drucker (Londýn, v dubnu 1946)
Národohospodář, který věří, že národní hospodářství je vědou a nikoliv propagační odboěko-u té neb
oné politické strany, přistupuje stejně jako vědecký
pracovník v jiných oborech ke studiu problému naclonalisace bez předsevzetí, aby dokázal buď její v ý hody neb nevýhody, ale jedině se snahou, naléztl pravdu, to je v daném případě se snahou nalézti vědeckou
rnethodou odpověď na otázku, zda v určité historické
situací, za určitého stavu národního ho.spodářství v té
které zemi, znárodněni průmyslu povede k zvýšení
blahobytu co největálho počtu členů národního společenství. Vírn předem, že sociologové budou namítati,
že takové abstrakce národohospdářského myšlení vedou k jednostranným úsudkům, neberoucím dostatečného zřetele k velké řadě ml mohospodářakých elementů, ovlivňujících historický proces. Není zde místa
k diskusi o poměru vědy národohospodářské k vědě
sociologické. Stačí pro naáe úvahy sl připomenout}, žo
každá vědecká methocla pracuje abstrakcí, isolací coefficientů ne přímo relevantních pro právě prozkoumávanou otázku. Souhlasil jaem proto s prof. Perrouxem, když kladl požadavek, aby problém nacionalisace,
má-II být zkoumán věcně a nikoli jako problém pouhého
boje o politickou moc, byl analysován jako každý jiný
problém hospodářský jedině pomocí poznatků moderní
theorle hospodářské.
Bohužel se vo Francii — a také v Československu —
věnuje mnoho péče právnímu rozboru nacionalisace,
ale velmi málo Jej! hospodářské analyse. Zapomíná se,
žocony výrobků znárodněných průmyslů
jsou mnohem důležitější, nežli
složení
jojleh správy.
Aby mohl zkoumat! theoretlcky vliv nacionalisace na
celpk národního hospodářství, používá prof. Perroux
abstraktních schémat a sice podle různých organisačních forem nacionalisace a podle toho, do které míry
nacionalisovaný sektor nahrazuje neb vytlačuje svobodný sektor hospodářský. První schéma je případ,
ve kterém určitý průmysl byl znárodněn a Jest vedra
vo ťonně trustu, t.o jest, Je vertikálně orgarilaovan a
pod jednotným vedením generálním ředitelstvím trustu.
Druhé schéma jest případ, vo kterém znárodněný průmysl jest kontrolován sborem, ve kterém jsou vedle
Zástupců ministerstev, zástupci spotřebitelů a odborových orgahieacl. Tento sbor jest nadřízen generálnímu
ředitelství, které ovš&m usnesení sboru provádí již bez
další kontroly zdola. Jest s výhradou souhtesu kontrolního sboru nutonomnl. Třetí schéma jest případ, ve
kterém rozhodující slovo Jest svěřeno určitému ministerstvu, případně koordinačnímu sboru ministerstev, kterému jsem podřízeni ředitelé toho kterého podniku.
Vedlo naelonailsovaného úseku předpokládají schémata vždy ko-existeneí úseků svobodných, ve kterých
nadále rozhodují v podstatě podnikatelé. Takové smíšené hospodářství vykazuje tedy na jedné straně zestátněný výrobní, případně 1 distribuční sektor a na
straně druhé sektor svobodný. Poněvadž ani sektor svobodný nabývá v dnešní době bez mezipodnikových dohod výrobních neb distribučních, poněvadž tedy ani
v něm nevládne klasický předpoklad svobodné soutěže,
nýbrž stav nedokonalé soutěže (Inmerfoct competition)
n sektor znárodněný již svou podstatou jest povahy
monopolistické, setkávají se tedy na trhu jednak sektor
státně-monopollstlcký a soukromý sektor vykazující
různé stupně nedokonalé soutěže. Je-li soukromý sr-ktor vykazující různé stupnč nedokonalé soutěže. Je-li
soukromý sektor quasi-mononolní, což se zajisté
stává, pak jest trh ovládán ditopolem. Poněvadž taková situace by byla ve většině případů přilíS zjednodušena, nemluví se duopolu, ale o oligopolu.
Střetnuti se sekioru státního a soukromého na stéle
jeStě kapitalistickém trhu. to jest trhu. na kterém
v podstatě ještě funguje obvyklý mechanismus cenový
(který však neúčinkuje v systému kormirtisíick^rii,
který se tím ostře liší od všech shora uvedených scheO B Z O R
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mat) vyvolává řadu nových problémů. Je-li jen několik podniků zestátněno, nejsou problémy tvorby cen
(a to všech cen, ke kterým patři také ceny práce, to
jest mzdy a platy) tak závažné. Nacionalisace,«která
znamená -— i když se v našem dekretu o znárodnění
tvrdí, že stát za ztráty národních podniků neruěí —
přece jen stálé, nucené risiko celého poplatalctva, nemůže nahraditi kapitalisticky brutální, ale hospodářsky
účinné rozřešení problému, jak omezit! výrobu, klesá-li
poptávka. Stát, ve kterém je většina průmyslu zestátněna, jako je tomu na příklad nyní u nás. nezůstává
sice bez možnosti pozorovat! pohyb poptávky, protože
základy cenového mechanismu v něm ještě zůstávají
zachovány. Ale bude míti neobyčejné potíže reagovali
na pohyb poptávkové křivky tak rychle a Účinně, jako
podnik kapitalistický. Pionýři britského koloktlvismu,
manželé Webbovi, ve své >A Constitution for the Socialist Commonwealth of Great Brltaln« (str. 297) již
přiznali, že bude možná zapotřebí poskytovat! v různých oborech mzdy a platy různé výše pro celkem stejnou práci, tak, aby se v socialisovaném hospodářství
usnadnil hospodářsky nutný a dostatečně rychlý pohyb
pracovních sil, (viz také D. H. Robertson »The Control
of Industry«, Cambridge Economíc Handbooks, st r. 12-1).
Podle kterých kriterií se pak má vyřešili soutěž státního a soukromého sektoru na příklad o kvalifikované
pracovní síly? Může převážně koioktlvistloký stát
s uspokojením přihllžeti na úspěch svobodného sektoru,
když vyrábí poměrně více a za nižších cen, než sektor
státní? Není nucen postupně ellminovatl svobodný sektor, aby chránil investice státní pokladny v sektoru
státním? Soukromý sektor dodává sbatky sektoru státnímu. Bude soukromý sektor míti možnost účtovali
normálně vytvořené ceny nebo bude se musit podřidltl
cenové politice zestátněného sektoru a neztratí tím
celý svůj smysl? Není smíšené hospodářství a převážně
zestátněným průmyslem nutně jen pouhou přechodnou periodou na cestě k zrušeni kapitalistického trhu
vůbec a jen národohospodářskou předehrou k jeho eliminaci ?
Bude znárodněný průmysl vyrábět! více a za nižších
cen než průmysl soukromý ? Nacionalisace by neměla
žádného e k o n o m i c k é h o
smyslu, kdyby neznamenala více, než nahrazení jednoho majitele majitelem druhým. Může to míti mimořádný význam politický, a to zvláště u nás v souvislosti n otážkou německou, ale s hlediska hospodářské analyse — a o tu zde
jde — je jediným kriteriem, zela znárodněný průmysl
přispěje větší měrou k obecnému ukojení hospodářských
potřeb než soukromý. Dnešní naclonallsační diskuse
v Anglii na příklad ukládá těm, kteří navrhují nacionalisaci, aby prokázali, že socialisovaný sektor poslouží
veřejnému blahobytu více, nežli soukromé podnikání.
A Herbert Morríson tuto výzvu za Lalbour Party
v slavné řeči přijal. Jedině takový neideologltíký postoj
umožní věcnou národohospodářskou diskusi. Tvoří také
východisko argumentace vzdělaných socialistů. Prof.
Oscar Lange na příklad ve své známé knize »On the
Economic Theory of Soclalism/c se snaží prokazovatl
argumenty nikoilv Ideologickými, ale pomocí moderní
hopodářské theorie výhody nacionalisace značných oblastí hospodářského života. Třeba míti stále na pamětí,
že nacionalisace, o které se zde mluví, předpokládá,
nadále trvání trhu, na kterém působí, — 1 když se
značnými modifikacemi — zákon nabídky a poptávky.
Cenový mechanismus zůstává nadále ústředním problémem národního hospodářství. Nechci zde rozvéstí problémy specificky francouzské, na které poukázal prof.
Ferroux, na př. nacionalisacl francouzských dolů, které
pracovaly již dříve na podkladě systému koncesního a
jichž ceny uhlí byly určovány vládou.
V takovém případě neznamená nacionalisace r, hlediska ekonomického více, než změnu v osobě vlastníka.
Hospodářské důsledky budou záviset! na tom, zda stát
práv, kterých měl v podstatě již dříve, bude nyní používatl lepším způsobem k prospěchu celku. Zkušenosti
v odvětvích, které již dříve byly v podstatě pod státní
kontrolou, neprokážou tedy bezpečně výhody, neb ne-
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výhody nacionalisace. Nanejvýše lepší neb horši stupeň
odbornosti a výkonnosti státní administrativy. M;, a Um,
že také při národohospodářském zhodnocení naši nacionalisace třeba míti na paměti, že již za první republiky měl československý stát velmi podstatný vliv
na tvorbu cen a mohl kdykoliv, »vlňátě po vydáni kartelového zákona zasáhnout! do cenové politiky v důležitějších průmyslových odvětvích. M o h l smsáhnoutl. ale nemusel a neměl při tom nikdy risiko, že na nčj
připadne břemeno případných ztrát". Řídil se celkem
podle zásady: »důležitou věci pro vládu jest nedčlatl
věci, které jednotlivci již beztak dělají stvvni, a dělali jo
o něco lépe neb o něco hůře: ale dělali věci takové,
o které se nestará nikdo« (.1, M. Keyues »The ffind of
Laissez-Faire«, str. 4»). TI, kterým nestačí, aby stát,
dělal jen »včel, o které se nikdo nestará«, a jinak jen
udržoval účinnou kontrolu nad hospodařením v podstatě svobodného trhu, si musí uvědomltl problematiku,
která nastane »pro stát jako podnikatele pro případ
ztrát národního podnikáni, .Tde-li o sektor svobodný,
má stát nejen možnost cenové kontroly, ale také možnost. odčerpat! pro veřejné účely zdaněním zisky, a to
bez rlsilca pro ztráty. Jest pravdou, že v době hospodářské krlse se průmysl obracel na stát; o pomoc, ale
to nelze srovnat! HO stálým rlslkom, které doprovází
státni, stejně jako jiné podnikáni.
Ve shora zmíněné knize prof, Ijnngeho nalezneme na
str. 7-1 a další úvahy o tom, jak zisk soclnlisoviiných
podniků bude rozdělen mezi spotřebitele neb použil pro
Investice. Prof. L»ango ni neuvědomuje, Jak ukazuji ve
své studil »Prlee and Outpul Polley of 8tato Knterprlsec J. M. Meado a J. M. Fleming, žo nejen nemusí
být! docílen zisk, alo ztráty v soolallnovanýeh průmyslech mohou dokonce převyšovat! veškeré zinky
v odvětvích, ve kterých prof, Lange připouští soukromé
podnikáni. Může to být zvlášť ožehavý problém vo Hiátech, v nichž státní podniky Již dříve obvykle vykazovaly rozpočtové sohodky,
Podle prof. Perrouxe
a tu n nim nesouhlasím
naelonallsovuný podnik nemá být! Jen kopií podniku
kapitalistického. Podle prof. Perrouxe Jo naolonalliiaoo
příslibem vyráběli viee a levněji než dříve, a to nikoliv
n a p o d k l a d ě k a p 1 t a 11« l, i c k é h o o o n o v é~
h o m e c h a n i s m u, ale na p o d k l a d ů z A s a d y
maximální
kolektivní
v ý h o d y, která má
ve státním sektoru nahradil! zákon nabidlcy a poptávky. Nemá-11 nacionalisace ekonomicky zůstal! jen nedokonalým napodobením kapitalistického podnikáni,
musí dokázat! novou soustavu pro podnikové kalkulace.
Znárodněný podnik nemá podlo prof, Perrouxe kalkulovali jako podnik kapitalistický, protože v jeho kalkulaci ustupuje důležitost obvyklých cenových koeficientů, na jejichž mínto nastupuje cenová kalkulace r e 1 a11 v n í, která se snnžl docílit) ceny nojmenňího Boelálního napětí. (Minimum sociál fltraln.) Cenová politika
znárodněného průmyslu rnuflf býtl přizpůsobena podle
prof. Perrouxe globálním, to Je.Ht celostátním odhadům
se stálým zřetelem k problémům daňovým a Investičním.
To znamená radikální přeorlentacl statistické služby
(kapitalistického podnikání, nemluvě o nutnosti jejího
velkého zdokonalení vůbec. Zásady o určení hraničních
nákladů a hraničních užitků ztrácejí v nacionalizovaném jjrůmyslu svůj dosavadní význam a nacionalisace
znamená krisi moderní theorie hodnoty.
Třeba se také zmínili o tom, Jalc dalece .by smíšené
hospodářství odolalo lépe hospodářským krlsím, nežil
hospodářství volné. Měl Jsem sám po léta za to, žo
nezaměstnanost ¡¿fřt brutálním korektlvem a esenciální součástí kapitalistického hospodářství* (viz mé
»"CJvahy o německé krlsl«, »Sociální problémy«, Praha
1933, str. 440.)
Od roku 1936 však, od uveřejnění Keynesova monumentálního díla »The General Theory of Kmployment, Interest and Money*, díla, které pokládám
s hlediska. hospodářské theorie za stejně významné
jako Marxův »Kapitál*, se podle mého soudu nedá liž
vědecky mluvltl o specifické odolnosti socialistického
hospodářství proti nezaměstnaností. Vedlo by zde nřilift
daleko vysvětlovat! Keynesfiv vynález mechanismu,
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který zaručuje úrovefi zaměstnanosti jak v socialistickém, tak v kapitalistickém hospodářství a pokusím se
v Jedné ze svých dalších úvah doložltl svoje tvrzení,
které zní zajisté poněkud odvážně.
IV.
Prof. PerroLDC doupě 1 po prozkoumáni theoretíckých
předpokladů úapěchu sociál i nace a jejich srovnáním
s konkrétní francouzskou situací k velmi pesimistickému závěru o vyhlídkách francouzské naclonallsace.
Mné zde nejde o obdobný rozbor situace československé. Rád bych ov.lcm jeótě poukázal na to, že zkiyienostl z výstavby sovětského hospodářství se zdají fr>otvrzovatl některé shora uvedené theoretlcké úvahy.
Jak známo, rozhodl se I^enln, který byl mužem dosti
velikým, alby «1 troufal přlznatl chyby, když viděl, že
radikální opatření prvr.í porevoluční periody vedouk snížení životní úrovně ruského Hdu, k nové hospodářské politice, tak zvanému N. E. P., která ae vyznačovala právě onou kombinací zestátněného a soukromého
sektoru hospodářství, která tvoří předmět těchto úvah.
Zkufionostl % této doby mohou být.1 užitečné pro Ilustraci theoretíckých shora uvedených poznatků, pČade v Mm, pokud jde o zásadní důležitost cenového mechanlsmu. Lenin odůvodňoval v roce 1021 zavedení nové
hospodářské politiky mimo jiné tím, že »soukromý trh
so ukázal nllnějflím, než my« (a to bylo v zemi, která
měla trh velmi málo vyvinutý). (VI'/, Alexander Baykov »The Development of The Bovtet Kconomlc System*, Cambridge University Press, 1940, str. 50.)
Podle téhož díla, které jest nejnovějňí, mně přístupnou velkou studií o sovětském hospodářském systému,
trvalo to až do roku 1027 28, tedy 10 let od revoluce,
než so v Rusku docílilo předválečné výroby, to je výroby
z roku 1014. (Viz st. 08 uvedeného díla.) Překonatl
starý organ Isační prtnelp hospodářství a strukturálně
přebudovat! řád, který jo výsledkem vývoje kapitalismu po IfiO lot, není Jen pro eelé národní hospodářství
bolestné, ale trvá také dlouho. Ten, kdo rozhoduje
o naeionallsacl, jo v obdobné situaci jako lékař před
operací. TAItuř se smí rozhodnout! pro operaci, dá-U

38 se vší pravděpodobností předvídat! její úspěch. Odpovědnost pro nacionaiisací se dá porovnat! a mnoňt>násobnou odpovědností lékařovou.
Dobré vylíčení problematiky nacionalisace podala
resoiuce komunistické strany ze dne 12. února 1927,
na kterou upozoůuje A. Baykov ve své shora zmíněné
studii- na str. G8. Ukazuje, že ještě 10 let po revoluci
tvořil cenový problém hlavní problém sovětského hospodářství. V resoluei se praví: » V cenovém problému
jsou zakotveny veškeré hlavní hospodářské a proto
také politické problémy sovětského státu. Otázka, jak
stanovit! správný poměr mezi zemědělci a děinictvem,
jak zajlstltl společný v ý v o j zemědělství a průmyslu,
jak provést! distribuci národního důchodu a ve spojitosti a tím jak provést! industrialisaci Sovětského svazu a hospodářské a politické zesílení dělnické třídy.
Jak posílit! socialistické elementy a jak nadále omezit!
soukromohospodářské elementy v našem hospodářství,
všechny tyto otázky spočívají na problému cenovém
Důvody nedostatečného snížení maloobchodních cen
družstevním a státním obchodem jsou tyto: Zvýšení
kupní síly zemědělského a městského lidu, které nebylo doprovázeno stávajícími dodávkami průmyslových
statků, vytvořilo obecný nedostatek zboží. Na druhé
straně nedostatek kapitálu v družstevních a státních
podnicích zesílil jejich snahu k přehnané akumulaci
kapitálu, a to nikoliv raclonalisací distribučních method, ale účtováním vysokých zisků a plným využitím
jejich monopolní posice za nedostatku zboží. . . Udržení vysokých cen za nepřítomností soutěže, která je
hlavní stimulus pro zlepšeni a rozvoj kapitalistického
hospodářství a za podmínek monopolu výroby a distribuce, chráněného monopolem zahraničního obchodu,
vzniká nebezpečí byrokratlsace nruších výrobních a distribučních organlsacf a zdržení naších snah ke stálému
zvýšojií výroby a obchodu . .
Zda a jakými methodaml československé hospodářství tyto problémy vyřeší, na tom závisí nejen J e h o
osud, ale osud samotné československé demokracie.
V Dondýně dne 17. března 1910.

Z dopisů redakci
V ážená reda
k
c
e
!
Prosím, abyste tento dopis uveřejnili, ať náít národ
vidí, jak so joňtě dnes zachází s Českými dětmi.
Můj bratr, který jo zeměstnán v Brně, vzal sl v roce
1043 za manželku finskou dívku, která měla nemanželského chlapofikn. Chlapec byl v době bratrova sňatku
na »vychování« u matky svého otce, ktoří byli Němci
a otec dítěte doltonco esosák. Dítě bylo matce odebráno n A s í l í m s odůvodněním, že jako Ceflka jo nemůže
vychovávat. Chlapce nesměla ani navštěvovat.
Když přlflla naSo svoboda, vzali sl bratr ae Švagrovou
hocha zase k sobě. Naučil so dokonalo Česky, udělal
«kouflku do II. ročníku obecné Školy a tuto navštěvuje
v Brně. Ijíatky má ovBem německé, ačkoliv matka dítěte už udělala vSeohno možné, běhala z úřadu na úřad,
vá}>. marné. Chlapec je u nás cizincem. Je ala zajímavé,
že do české Školy byl přijat.
Před třemi týdny byla matka dítěte volána na úřad,
kdo žádali data dítěte. Vyplňovali nějaký lístek, na kte.rém bylo natištěno číslo. Plula se úředníka: »Prosím
vás, co znamená to číslo f * Nato j í odpověděl úředník
doslova: » T o znamená, že ten kluk má o krok blíž na
Šibenici.« Tak tedy zachází č e s k ý úředník a č e s le o u matkou!
Zně tl lidé trpí ? Snad za to. že ona matka raději obětovala dítě, než by so sama stala Němkou? Bylo ji to
za okupace od Němců nabízeno. — A. H., Brno.
Vážená

redakce!

XX nás někteří lidé, kteří mají moc, mají asi za to, že
vůbec nemusí myslet. Jenom tím si můžeme vysvětlit
ten ohavný passus v prvním oddíle organlsačnlho řádu
ROH: DRO má právo určovali poměr ke státu. Autoři
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tohoto ustanoveni měli na mysli poměr k režimu. Pončvadž asi nestačí na to, aby rozeznali tak veliký a
1 prostým lidem jasný rozdil mezi pojmem stát a pojmem režim, dochází k této formulaci: URO má právo
provádět protistátní činnost v nejširším rozsahu. Můžeme tedy očekávat, že URO bude provádět velezradu,
uzná 11 to za vhodné. Nutně to vyplývá z věty: >URO
je v právu určovat! svůj poměr ke státu.c A ž hudou
budoucí generace studovat naši dobu, budou jim při
tom hrůzou vstávat vlasy na hlavě. - Dr Jan Kadlec,
Nezdtce.
Vážená
redakce!
V dnešních dnech jsou rozesílány na různé podniky
a úřady t. zv. převodní přihlášky do URO. Nehledíc
k tomu, že jsme vůbec žádné přihlášky od května nepodali a byll_převedenl samovolně od NOUZ a s našim
počtem bylo vlcekr&te máváno při dovolávání se sily
odb. hnutí, shledali jsme však. že požadavky stát. a veř.
zaměstnanců nenacházejí vůbec zájmu o podporu (viz
rok vlekoucí se povyšování) a že jsme v novinách jen
smýkáni špínou, stávají se hromosvodem URO, platíce však nejvíce na URO něm. způsobem nadiktovanou měs, kvótu, nemajíce však za to vše -vůbec v URO
zastoupení. Toto vše bychom však mohli zapomenout!,
došlo-lt by k nápravě a kdyby: jsl-li pro jednot, odb,
hnutí, vstup, jsi-li pro boj proti kapitálu, vstup atd.
Zastavujeme se u slova kanltálu. T o ť širokv pojem,
zasluhující rozebrání. Boj proti velkokapitáiu," toť plně
podepisujeme, avšak při tendenci určitých osobnosti
straníků jsme shledali, že podle nich je kapitnlistou
i pensista. mající za celý život naspořeno několik desítek tisíc, neb osoba vlastnicí rod. domek nebo jiný majetek, třebaže v samotném Rusku se k drobnému soukr.
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vlastnictví vracejí. Ztotožňujeme se v5ak v boji proti
velkokapítálu, t. j. trustům, mamutím podnikům, velkým bank. společnostem, koncernům a ústavům, které
byly u nás odleskem amerického prostředí, kde je skutečně nutné odbor, se organisovat za účelem zlepšení
plat. a soc. podmínek a život, úrovně. Tam jsme pak
viděli úspěchy a sílu odbor, svazů.
U nás však při překročení široko košie. programu
a zestát. všeho, co se dalo, stal se největším velkokapitalistou stát, a boj proti státu nikdy nepodepíšeme.
Stávkovat též jako veř. a stát. zaměstnanci nemůžeme
a nechceme a jako ohromný celek si své požadavky
i *ij>ez TJRO dobudeme a nelíbí-li se nám poměr, máme
možnost odejit a změnit jej na soukromý. Má tedy
ÍÍRO jako o d b o r , h n u t í pro nás smysl ? Nemá
ani v budoucnosti.
Xdyby však polit, strany došly k názoru správnosti
odbor, organisováni, mají pak možnost cele síly svých
odbor, přihlášených příslušníků vytvořiti sl demokraticky celostátní odborové ústředí a demokratické TYRO.
Plaček L,., Prnha Xrv.
Vážená
redakce,
navazuji na dopis A. Slivové z posledního Vašeho čísla
a dovolil bych si k němu několik připomínek.
Souhlasím s dopisem pisatelky, která hledá vysvětlení dnešních poměrů u nás. Skutečně je dnea velmi málo
lidí, kteří se odváží publikovat pravý stav věcí a tím
se stává, že se o něm dovídáme z neoflciálníeh pramenů
a tím dáváme růst šeptané propagandě, která nás tak
v době nesvobody posilovala, ale dnes sl nesmíme dovolit tento nešvar, který by podrýval důvěru ve vedeni
státu.

I když je někdy skutečnost ne zrovna příjemná a
nadějná, přece jo lépe ji uveřejnit, noř, jl zamlčovat.
Někdy, když se přece něco uveřejní, pak se stane, že se
na to říká: »Když už to napiSI noviny, jaképak je to
teprve skutečně,«
PJSe se nyní často o nedostačujícím výkonu pracovním. Tento nedostatek je zavlněn jednak velkými porevolučními přesuny pracujících, útěkem řemeslníků
k státní službě a do úřadů a vázáním kvalifikovaných
sil v závodních radách a milicích, které tvoři složku
neproduktivní. Mysli, že závodní milice daly by se obsadit pomocným personálem, když v přítomnosti mámo
nedostatek kvalifikovaných sil.
Jiným nepěkným úkazem dnoánl doby jo odchýleni
so od poctivého, nesobeckého a čestného Jednáni, a kteréhož dědictví po Němcích se stálo někteří /. nás nemohou vymanit. Okazy revolučního »bojováni«, při Zajišťováni německého majetku ukázaly jasně, jak účastněným ležel na srdci na prvním místí Kájeni státu.
A nebylo jich málo. Myslím, že tl praví nadňoncl a
poctiví pracovnici, kteří no/.IStně bojovali na př. u HO,
si nezaslouží, aby za tu svoji činnost so museli stydět,
když by řekli, že pracovali a RG. Takové pověsil nabyl
tento útvar, který v revoluci vykonal tolik platných
služeb, ovňom za pomoci těch čestných.
Jsme opravdu Jedním z nojluteügentnftjäloh národů
světa a nesmíme sl dovolit hazardoval M pověsil národa, v jehož čele sloji jeden sr. nejvěWích mužů a charakterů současné doby, a který by sl za svůj boj o nftftí
samostatnost zasloužil, aby jméno Čechoslovák bylo
vyslovováno vždy s úctou, obdivem a dáváno příkladem druhým.
Vlastimil Albert, Praha-Húilchov.

K U L T U R A VE S V Ě T Ě I U N Á S
Kultura podle
politického klíče
Ještě nikdo v české porevoluční
kultuře nemél odvahu po pravdě napsat svůj soud o politických kejklích,
které provádějí někteří naši komunističtí Intelektuálové a jejich tisk
s hratkou komunistických básníků a
umělců cizích. Nikdo nebude nic namítat proti tomu, když si komunisté
budou oslavovat až do nepříčetnostl
ty cizí básníky a kumštýře, kteří vyznávají stejný prapor, neboť zřejmě
na ničem jiném už našim oslavovatelúm nezáleží. Nutno se však bránit
tomu, aby tito lidé byli hosty čs. vlády nebo ministerstev, když by sl řada jiných cizích umělců jména zvučnějšího a díla hodnotnějšího zasluhovala už dávno pocty aspoň stejné.
Ovšem mnozí z nich nejsou komunisty a to je ovšem pro naše růžové
»kulturtragryi velká chyba. Z četby
komunistického a jemu přidruženého
tisku by se nezasvěcený čtenář mohl
domnívat, že na př. největšími a jedinými básníky soudobé Francie jsou
Trištan Tzara, Paul Eluard a Aragon. Faktem je, že literární Francie
má opravdu velké, mladé básníky, jakými jsou (namátkou) takový Pierre Emmanuel, takový Audibertl, takový Max Pol-Fouchet a jiní a jiní,
kteří, jak nemůže býti sporu mezi
lidmi, tuto novou literatura Francie
znají, přečnívají tak o tri hlavy význam Eluardův nebo dokonce Tristana Tzary, tohoto básníka byvších
dob, který prokazatelně neuspěl. Podobně Ehrenburg, novinář jistě vynikající, prochází jako romanopisec už
delší dobu vážnou tvůrčí krlsí a jsou
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pochybnosti o tom, bude-ll mít ještě
jako umělec co říci. Z nadšených referátů našich poli tisu jících Intelektuálů mohlo by so však soudit, že jde
o největšlho žijícího romanopisce.
Tož tedy tyto fašistické způsoby
modloslužebnlctvl v naši kultuře nechceme. Byl mezí námi nedávno velký britský
učenec, přírodovědec
Geoffrey Crowthcr — dočct.11 jste se
snad něco o něm v našem tisku 7 Byl
mezi námi mladý britský básník a
literární kritik Jolin Lehmann — sl"
Seli jste (kromě v »Obzorech«) něco
o něm? Politika dvojího lokte se, jak
známo, nevyplácí. V kultuře dvojnásob. I zde čeká se na velké a nutné
napřímení hřbetů.

Poslední stránky Jaromíra
Johna?
Kdybychom sl nepamatovali, že,
v liberálním svétě žili také státníci,
kteří měli své velké zásluhy o náš
národ, a umělci a vědci, kteří nikdy
a nijak neslevovall ze svého tvůrčího úsilí, mohli bychom nad dnešními
konci liberalismu Jen mávnout rukou. Místo toho si raději povšimněme, jak končí hnutí, které se rozrostlo do dálky i do šíře, ale které
nakonec přece jen musí zjistit, že tnu
chybí páteř. Všimněme sl, že teď
přichází také romanopisec Jaromír
John a nabízí obecenstvu lék, jímž
liberálcrvé začali kdysi obchodovat,
totiž nedůvěru. Je to jakýsi návrat
zkomírajícího do vzpomínek na mladá
léta. Ale zdá se, že a tírn už asi přece
jen nevystačí.
Má sice pravdu Jaromír John, že
skepse může být zdrojem tvůrčí prá-

ce, ale pák to musí být pfedevfilm
skepse vftčl všemu zjednodušování,
tedy 1 vůči názorům, že všechno jo
Jen hmota nebo že všeho )zo dosáhnout jen rtceif»«!, Skepse je tvůrčí,
chce-H víc; nle není k ničemu, chce II
méně. A zejména nesmi být spokojena sama sebou. Takovou pochvalu
naší národní střízlivosti, jakou je Jaromír John ochoten zapět, nenajdeme
ani v »Mladé frontě«, kdo Jsou soustavně U vytrženi nad svou vlastní
dokonalostí, Pak se ovšem Jen s bo<lcstným úsměvem mohou na konci
této Jobnovy stall v »Kritickém měsíčníku« číst slova, že naše vlastní
skeptické hledání nám JIŽ nebude diktováno žádným fikol dozorcem. Hlasatelé glajchšaltované státní školy
snad již vymřeli?
Příznačný Je přitom Johnův pohled
na křesťany. Když se rozhlíží po
hlavních světových názorech, zná jen
materialismu« a Idealismu«, Ale znenadání uděluje rady jakýmsi křesťanům. Kde se. tu vzali? Btrafií je
středověkem, který prý sevřel ducha
neměnným systémem, a zapomněl
prý na všechny objevy antiky. Mvs11-11 tírn systémem nnad scholastiku,
je mu záhodno připomenout, že právě scholastika byla Galllooví nejpříznivější, kdežto ti, kdo ho odsuzovali,
soudili ho proto, že nesouhlasil s antickým Aristotelem. A považuje rife)
Jaromír John opravdu za tak definitivní, že nás označuje za jediné,
kflo mohou mít řňnront, zda se ieště
budou moci prokázat nějakými vlastními výsledky? V tom asi vézí zásadní omyl. Právé jen rny márne vůlí
něco uskutečnit, kdežto tl druzí maV
pouze zákonitost, která sl 1 bez. nich
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udělá, co bude cbtít. A Jestliže nám
John radí, abychom se s těmi druhými, s materialisty, smířili a jestliže
nám dává za vzor Priestleýho, který
dovedl spojit materialismu« s křesťanskou dogmatikou, ať si laskavé
uvědomí, že křesťanství není Jen
dogmatika — jak se na ně díval
Prlestley — nýbrž také a především
světový názor. Marxismus ovSem Je
především dogmatika — nauka o železné zákonitosti — a to dogmatika,
kterou lze míchat 0 kdejakou dogmatikou jinou, ale nikoli n věcným a
promyšleným křesťanským názorem
na svět. Voda s octem se snadno
spojí, ale H ohněm nikoli.
B. Chu

Uvidíme americké filmy?
Otázka dovozu amerických filmů
Je dosud jenom otázkou; a ministerstvo informací z Jasných důvodů politických nemá zájem na tom, aby
byla kladně zodpověděna. Je známo,
žo ministerstvo Informací bez předchozí porady 11 kýmkoli podalo návrh t. zv. Johnsonově skupině amerických filmových výrobců; tento
návrh byl obratem odmítnut. Hlavní
nesnáz jednání Je dosud v dodatku
smlouvy, kterou filmoví pověřencl
uzavřeli brzo po revoluci a postavili
tak vládu před f a l t a c c o m p l l ;
v tomto významném a dosud p l a t n é m dodatku HO stanoví, žo (50%
vflooh promítaných filmů v Č*SR má
býtl sovětského původu. Za role má
být k nám dovezeno 100 oovělskýeh
filmů a tento x>očol má býtl zvyšován
roňně o 15%. Praxo ukázala, žo nikoli
my, ale především Sověi:y nemohou
prozatím splnit tuto podmínku. Navrhuje so proto modifikace v tom

smyslu, že ze 10Ů filrnů bylo by jen
asi polovina celovečerních, zbytek
krátkých, takže by bylo možno zakoupit takový počet amerických filmů, Jaký jsme dováželi před válkou.
Moskva rná být diplomatickou cestou
dotázána, zda by souhlasila s takovouto zrněnou a umožnila nárn tak
dovoz filrnů amerických. A tak české
obyvatelstvo se může poděkovat ministru Informaci, panu Elblovl a jeho
pomocníkům za to, že po celý rok
v osvobozené
republice nevidělo
(11 jednou výjimkou) žádné filmy
americké válečné produkce.
V minulých dnech byl v Praze zástupce anglické výrobní skupiny Kordový, aby se Informoval o dalších
vývozních možnostech. Ani zde vyhlídky nejsou růžové: až dotud anglické společnosti, na naléháni hlavně
britského velvyslanectví, posílaly nám
své filmy, aniž si v mnoha případech
zajistily podmínky. Je pochopitelné,
že, tak nemíní činit navždycky. A ministerstvo Informací Je všechno, jen
no ochotné; bude asi třeba Je poučit, žo kulturní potřeby nelze, dělit
na politicky únosné Či neúnosné, a že
co bylo možné v máji IMG, Je nemyslitelné v máji 1946!

tel. To jsou tedy konce všech marxistických řečí o tom, jak duchovní
práce musí být osvobozena z područí
kapitalismu. Jen za tím účelem byl
tedy v čelo syndikátu postaven výbor, vedený, komunisty, aby poměry
byly dvakrát horší, než před rokem
osmatřicátým, kdy autor mohl dosáhnout šestnáctí i více procent a
i kdy bčžný honorář překladatelský
byl šest až osm procent. Právě
v tomto znehodnocení překladatel'
ské práce vidíme nejlépe, jaké jsa»
konce marxistického
hospodářstv
pro člověka, který opravdu pracuje 1
opravdu vytváří nějaké hodnoty
TJplně nedotčen zůstal ovšem třicetiprocentní podíl knihkupcův, podíl
zřejmě jedinečně zasloužený tím, že
hotová kniha je vybalena a položena
na stůl před kupce.
B. S.
Kniha velikonoční

Dr R. W. Hynek, lékař, který se
Již od r. 1935 soustavně zabývá studiem památek a svědectví o umučen!
Páně, vydal právě první svazek svého souborného díla »Muž bolestí*
(Cyrilometodějské knihkupectví Gustava Francia, Praha I, 210 Kčs),
doprovázený hojným počtem přePracují .spisovatelé či nepracují? krásných fotografických snímků.
Tato otázka se vtírá, když si při Kniha, opírající se o velkou znalost
neustálých novinových l táborových Písma i potřebných znalosti histořečech o pracující Inteligenci přečte- rických a zeměpisných, osvětluje
nu) poslední oběžník Syndikátu čes- mystérium potupné smrti na Golgokých spisovatelů, v němž Jsou ozná- tě se všech stran, pokud je vůbec
mena ustanovení kolektivní smlouvy možno je lidskými prostředky osvětspisovatelů s nakladateli. Deset až lit!. Naše vlastní doba, která bývá
čtrnáct procent 7, knihkupecké ceny právem nazývána dobou velkopátečdostáno za knihu jejl původní spiso- ní, potřebuje takovéto četby Jako
vatel a tři až pět procent překlada- soli.

Sláva a úpadek anglického detektivního románu G.
Od r. 1920 do r. 1940 býl čten a napsán nojvětšt počet
detektivních románů a právě toto údobí značí dekadenci. těchto románů Jako literárních děl. Průběhem
těchto neklidných a horečných lot, »crlmo stores«,
jak byly v Anglii detektivní romány nazývány, představovaly všeobecně rozšířený utišující prostředek,
podobně Jako čaj, aspirin, cigarety nebo mdlo. Tato
clila so objevovala takřka na běžícím pásu a vůbec
nejsme překvapeni skutečností, žo mezi jejich autory
nalézáme profesory národohospodář»tví Či kněze jak
katolické, bak anglikánské. Amatér, kterému nikdy
nepřišlo na mysl napsat nějaký román, se považoval
naprosto schopen napsat: detektivku, která od něho nevyžadovala než povšechnou znalost jedů a nějaké
vhodné alibi, za kterým by mohl skryti pravého vlunika. Brzy so však u detektivních románů objevila snaha po komplikacích; na autoru so žádala značná vynalézavost, neboť bylo třeba vyhovět i čtenářově oblibě
v násilí a v krvožiziUvostl. Zločiny se stávaly sensačnějítlnU a řešeny stále nesnadnějším způsobeni. Faktem
však sůstáivá, žo v tomto množství děl nacházíme jen
málokterá, která stoji za to, aby byla čtena.
Nebylo tomu tak vždycky, jSábavná literatura nemusí býtl zároveň literaturou špatnou. Mezi 1SS0 až
,1920 jsiuo měli v Anglii tíi specialisty detektivních románů, kteří byli obdařeni nepopiratelnými uměleckými
kvalitami. Conan Doyle patřil k této trojici a s nim
dva spisovatelé, lcteřl sice stoji pod ním. avšak zaslouží
si plně našeho zájmu: Ernest Bramah a R. Austm
Freonuvn
Ještě dnes, více než půl století po tom. kdy se objevil
na scéně, zůstává Sherloek Holmes jednou z nejpopu-
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lárnějších osob anglického románu. Jeho štíhlá a atletická postava, ostrý nos, jeho odřený župan, nábytkem
přeplněný byt na Baker Street se svýnú zákoutími a
zkumavkami, housle, tabák v indickém pantoflíčku,
stopy po kulkách na stěně, to vše je ještě dnes součástí intelektuálního bohatství Angličana, který zná
své autory. Dobrodružství Sherlocka Holmese byla přeložena do dvaceti cizích řeči, od norštlny až po japonštinu. Druzi dva spisovatelé, o kterých jsem hovořil,
nedosáhli nikdy tak všeobecného úspěchu, nicméně vytvořili obii nezapomenutelné typy. Freemanův dr.
Thorndyke je typem lahoratořnQio detektiva, lékařskoprávntlio vědce, který řeší všechny záhady mikroskopem a fotografickým přístrojem. Max Caraaos, typ
vytvořený Ernestem Bramahem, je slepý; jeho slepota
však způsobila, že se neobyčejně vyvinuly jeho ostatní
smysly. Jestliže hledáme důvody, pro které nás tito
tři autoři přitahuji, dojdeme k závěru rázu čistě technického, který' tím více dá vyniknout! slabým stránkám současného detektivního románu.
Především pozorujeme, že >detective story« z onoho
prvního údobí jsou o mnoho hutnější než romány moderní. Dialogy jsou o mnoho složitější a odchylky v ději mnohem častější. Kdyby povídky Conan a Ďoyte byly
bývaly, napsány včera, velmi pochybuji, že by se byl
našel nakladatel, který by je vydal. Jsou příliš dlouhé
pro dnešní nahuštěné časopisy.
Avšak právě timto nahromaděním detailů na první
pohled zbytečných dosahuje Conan Doyle stejně jako
před ním Dickens neobyčejně silných účinků. Jestliže
se věnujeme studiu děl ze serie Sherlocka Holmese,
zjistíme, že výstřednost a prozíravost této osobnosti
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ee jeví zvláště v epis ódách, které nejsou bezprostředně
obsaženy v románovém ději. Holmes vyniká především
svou methodou dedulctivního uvažováni, Hohnešovi stačí
podívati se důkladněji na klobouk, nalezený na ulici,
aby mohl podat přesný popis — a jak se zjistí, správný — jeho majitele
Podobně pracují Ernest Braham a R. Austin Freeman. Jsou-li jejich romány literárními díly a nikoliv
pouze »hádankami«, pak je to hlavně zásluhou dějových odchylek, které se v nich nacházejí
Detektivní román této »zlaté doby« není postaven
bezpodmínečně na tajemství a lze jej čisti, i když se
nekončí překvapením nebo sensaóním odhalením. Co
nás však popuzuje u spisovatelů moderních detektivních románů, je jejich vytrvalá snaha, často velmi násilná, kterou se snaží skrýt totožnost vinníka. A přece
ve značném počtu románů Conana Doyle je pachatel
zločinu znám již od začátku. Jak si bude zločinec počínat, jale bude nakonec spravedlností chycen, to byly
nejdúležitější otázky. Austin Freoman dokonce někdy
popisuje hned na začátku zločin do nejmenších podrobnosti, načež se omezuje na vysvětlení způsobu, kterým
záhada byla vyřešena. V románech této doby není
proto zločin nutně sensačniho rázu. V dnešních policejních románech je naproti tomu dějovým klíčem vždy
vražda (formulka zůstává vždy stejná: mrtvola, tucet
podezřelých, z nichž každý má své bezvadné alibi)';
u předchůdců se často jedná o drobné poklesky a vimnik
je třeba docela malým podvodníčkem. Mnohdy vyjde
najevo, že se o zločin vůbec ani nejedná. Hojné jsou
záhady vyřešené Fherlockem Holmesem, které, byvše
řádně vysvětleny, se nám jeví jako pouhý optický
klam. Bramah napsal deset až dvacet povídek, z nichž
pouze dvě neb tři mají nčjalcý vztah k vraždě.
Nyní je nám teprve možno stanovití základní rozdíl
mezi oběma školami cletéktivních románů — starou
a novou.
Předchůdci věřili na své vlastni postavy, které vytvořili. Jejich detektivové byli bytostmi neobyčejně nadanými, polobohy, pro které pociťovali bezmezný obdiv.
Dnes, kdy jsou kulisy našeho života tvořeny světovými
válkami, nezaměstnaností, hladem, epidemiemi, totallsmem, zločin ztratil mnoho ze své přitažlivosti; příliš
dobře si uvědomujeme jeho příčiny sociálni a hospodářské. Je nám též nesnadné považovali duševní gymnastiku, kterou nám tento literární druh přináší, za cíl
sám sobě. Na konci minulého století se mohla společnost považovat za složenou z poctivých lidí, jejichž
klid byl pouze rušen zločinci. Očím našich současníků
se však jeví postava doktora Morlartyho stejně ďábelskou jako postava Hitlerova.
Mezi moderními spisovateli jsou pouze dva, kteří se
zdají věřit na své detektivy: G. K. Chesterton a Edgar
Wallace. Jejich tvůrčí projevy nejsou však již tak odtažité jako byly Doyleho nebo Freemana. Wallace, spisovatel obdivuhodně mnohostranný a obdařený zvláštním morbidním rázem, byl inspirován jistým druhem
sadismu, k jehož rozboru zde nemáme čas. Chestertonův hrdina Otec Brown je katolickým knězem a Chesterton ho používá jako nástroje náboženské propagandy. V ostatních policejních románech nacházíme buď
burleskni část nebo málo přesvědčující snahu na fetraně
autorově vytvořiti atmosféru děsu okolo zločinů, které
můžeme jen stěží považovali za strašné. Detektivové
současných románů příliš spoléhají na náhodu a na
intuici. Jsou méně intelektuální než hrdinové, které
'tvořili Poe, Doyle, Freeman nebo Bramah. Chestertonův Otec Brown vlastní skoro kouzelné vlastnosti,
Holmes je racionalista 19. století. Touto postavou chtěl
Conan Doyle zobraziti věrně obraz, který si jeho současníci činili o vědci.
Detektiv minulého století zachovává důsledně celibát a vidi v tom dokonce důkaz své převahy. Též moderní detektiv projevuje sklon zůstati svobodným,
avšak celibát Holmese a Thorndyka má v sobě něco
zvláštního. Oba nemají sebemenší zájem na protějším
pohlaví. Moudrý, tvrdí se, nemá se ženíti. Musí však
míti ve svém okruhu osobnost, která ho doplňuje: hlupáka. Tento hlupák svým kontrastem zvyšuje kvality
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moudrého. Není pouhou náhodou, ?,e první detektivovi!
jsou amatéři a nikoliv policejní úřednicí. Teprve Edgar
Wallace vytvořil typ profesionálního policisty ze Seotlaud Yardu. iTeta před amatérem je britským charakteristickým rysem. V prvních dobrodružstvích Shoř»
looka Holmese a v některých dobrodružstvích doktora
Thorndyka se policie staví přímo nepřátelsky proti dllotau,.s..Nýin amatérům Profesionální policejní úředníci
vtak pravidelně mýlí a neváhají obžalovat nevinné,
¿uialytleký genius Holmesův, encyklopedické znalosti
Thorndykovv mají Um větší možnost ukázat se ve svém
plném lesku vedle ploché rutiny oficiálních organlsael.
J této krátké studii nemohu se déle štřltl než prává
o jedné skupině spisovatelů a musím pomlčet o autorech zahraničních, zejména amerických, Od r. l!)2l)
byla produkce deUVkttvnteh románů nesmírná n válka
ji ani v uejmonším nezpomalila; pro důvody, které jsem
se snažil vyzdvihnou!I, ztratila však kouzelná hůlku
minulých dob svou moc. V moderním románě nacházíme větší vynálezavoat, avšak autor je neschopen vytvořit! »atmosféru«. Mezi modem Ind spisovateli je bezpochyby nutno uvétftl na prvém mlatii zasmušilého
Edgara Wallace, odhodlaného spiše zaalmflIU čtenáře
než ho vést! zmatkem spletitých problémů. Je nutno též
uvéstl Agathu Chrla tle, která ovládá elegantně dialog
a dovedně sleduje faleáné stopy. Tolik vychvalované
romány Dorothy Sayersovó by pravděpodobně nebyly
přilákaly pozornost, kdyby autorka nebyla chytře učinila ze svého detektiva vévodského syna, Co se týčo
díla ostatních současníků, jako jsou Freeman WIHs
Croft, Margaret Cole, Ngnlo Marwh, Phlltp Muodtxnakl,
možno říci s čistým svědomím, že nemají k literatuře
hlubší vztah než má křížovku,
Není možno odmítnout domněnku, že by se mohl jednou znovu objevil! policejní román, chápaný jako <!u~
Sevill cvičeni. Jo vrták málo pravděpodobné, že ho objeví v té formě, na jakou jame doposud zvyklí. Policejní román patři 10, století a zvláMČ kornel :il), století. Patří Londýnu z r, IHHO a IHDO, smutnému a tajuplnému, kdo v li epolavéni světle plynových svil Ilon
spěchali neznámí chodci 11 vyhrnutými límci a zvoněni
kočárů zaznívalo věčnou 'mlhou, patři oné tmoňe, kdy
anglické veřejné míněni ao vlcio zajímalo o činy Jitek
The Rlppora (londýnské obdobě (Ir, Potlottt), než o problémy in-ikého »I-Iomo Rule«.
Přeložil M. Berka,

Divadlo týdne
Robert Ardrey, Skálu blesku. Přeložil Pavel Tigrid.
Režie Aleš Podhorský. Výpravu V. Hofmana. Stavovské divadlo.
Willlum Shakespeare, Hamlet. Přeložil
E. A. Suudck. Režie František Salzor. Výprava J. Gabriel. Divadlo 5. května.
Charakteristické pro pražské divadlo je nepochybně
to, že nikdy a nikde divák neví, co ho čeká, Všude jinde ve světě jsou divadla s jistou a obecné známou tradicí, jisté umělecké úrovné, definitivního uměleckého
nebo 1 ideového zaměření; v některých hrají výlučně
klasický činoherní repertoir, jinde pěstují detektivku,
jinde zas společenskou konversačku; všude však pracují řádní řemeslníci, kteří vědí, co chtějí, co mohou a
na co nestačí; výsledkem je, Že si takové divadlo vytvoří jasný umělecký profil a že po ryze technické,
řemeslné stránce není takměř výkyvů od představeni
k představení a od premiéry k. premiéře. V Praze
ovšem, kde ředitelé, dramaturgové í režiséři trpí chronickou nemocí polovzdéjaného snobství a kde dosud
kdekdo politicky poníženě boty líže, je tomu jinak. Kterékoli z pražských divadel (s Jedinou čestnou výjimkou; dovede na Jedno slušné představení nalepit hned
seríí naprostých debaklů a vyslovených uměleckých
ostud; a pak zas jakousi Šťastnou hrou okolností se mu
podaří vytvořit dílo, které aspoň neuráží vkus a zdravý rozurn. Zamyslíme-lí se nad původem této mlzerle,
seznáme, že příčin je několik. Hlavní spatřuji v intelektuální nepoctivosti a karíeralcké opatrností nejednoho
českého divadelníka a divadelního kritika; z takového
prostředí dvojích tváří, uměleckého komprornisníctví a
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moralisující přetvářky v pravdě íbsenovské nemůže růst
zdravé a dobré umění; k tornu se druží ješté momenty
politické, které kulturnímu déní vůbec nastavují naprosto křivé zrcadlo (viz poznámku o Eluardoví a Tzaroví
v tomto čísle »Obzorů«). Další příčinu současné kříse
českého divadla vidím v naprostém nedostatku skutečných režisérských a hereckých Individualit; na každé
divadlo připadá, tak sotva jedna. Tady nelze, než vyčkat
a školit nové lidi. Pokud jde o režiséry, myslím, že všlchní, už vyzkoušení, s výjimkou Enjila Buriana, řekli,
co říci mohli a dovedli; nelze už od nich nic čekat a zaslouží sl, aby ňll do pense. Proti nové nastupujícím, jako Pleskotovi, Palousovl, Radokovl a jiným rnél jsem a
mám mnoho výhrad: ale je tu naděje, že poznají slepou uiicku jevištního hračkářství, že se jejich umělecká osobitost bude rozvíjet a že poznají své mladistvé,
theorctlckó 1 tvUrčf ornyiy. Bylo by v té souvislosti
možno ještě poukázat na soudobou křísí světového dramatu, již lze omluvit leccos, ale rie tolik, jak se o to
pokoušejí někteří naňl divadelní ztroskotanci. A v neposlední řadů Je tu ovňem nemožná organlsace pražského í mimopražského divadla, zmatena dramaturgie,
trestuhodná ccntmllsuoe, státné-úřednlcká atmosféra
pracovní, politický oportunismus atd.
A přece základní ruorganlsace celé struktury našeho
divauia byla by prvním a také proveditelným krokem
na cestě z úpadku české divadelní tvorby. Muselo by
ovšem k ni byt odvahy, velké lásky k divadlu a tudíž
1 vůle k. osobním obĎ.lein a hlavně nepolitického, ryze
uměleckého poměru k yéci. Předpokladu není ani pro
Jednu v. těchto podmínek
přes to vftak řekněme, co
mámo na'mysli.
V Praze by mohlo a mělo být o polovinu divadel méně. Některým lidem »od divadla« by
se prosté mohlo Hel s Hamletům, aby ňll do kláštera,
ostatním, aby se odebrali na venkov, kdo budou mítl
možnost so lepe uplatnit a mnohému no naučit. Ze zbylých souborů bylo by možno vytvořit kádr uměleckých
sil, který by nebyl součástí žádného divadla, nýbrž,
z něhož by si jednotlivé pražské scény vybíraly režiséry, horce, výtvarníky, hudebníky atd., podle své repertoárové potřeby. Tak by každá nová lnuccnuco na
pražském jevišti měla k disposici nojiopší umělecké sily, které by také byly řádné a funkčně využity. ( V ý jimku, z důvodů atátné-roproseutačníeh a jiných by patrné tvořilo Národní divadlo,) Vznikla by tak pracovní
skupina, která by nastudovala hru, jejíž premiéra by
byla vždy m i m o Prahu a jeř. by so postupné objevila
na všech hlavních mimopražských jevištích a nakonec
pak na inéslif él délo v Praze. Souborům mimopražským, ktoré by mohly pracoval, na základě podobného
systému, poskytla by so možnost vystoupení v Prazo.
Venkov by divadelně nožlvořil Jako dosud, hry by zůsialy mnohem délo na repertoáru Jednotlivých skupin a
praoo by tudíž byla sortostu jší a celý nůů divadelní život byl by postaven na nový základ, umělecky l orgamsacno jistě iepňl, než dosavadní '/matek. Druhou možností, divadelnímu uměni už méně prospěšnou, by bylo
zachovat dnešní systém divadel, ale provést jejich deeivntruliauel v naznačeném smyslu; kaádé divadlo by
lak mohlo mlt svůj lemonový repertoár, aby so čelilo
námitkám ' téeli, kdož se chytají za hlavu, když herci
musí hrát stejnou hru třeba šedosátkrát.. Prý to ubijí
tvůrčí schopnosti, Já dodávám, že jen u tčeh, kdo jich
tak jak tak nemají nazbyt.
Ale spiše by myš porodila horu, než by pražští divadelníci duli hlavy dohromady a řekli si, že to takhle dál
nejde, Jsou plné zaměstnáni vzájemnými intrikami; a
pokud jde o deficity, jsou tu přece mocné organlsaee
u státní pokladna, které je uhradí z peněz poplatnlctva.
Ze /.pravý 0 R O jsme se dověděli, že Divadlo 5, května
uui milionové schodky, které už ÚRO nadále nechce
platit a žádá o pomoc ministerstvo školství. Doufám a
yěřím, že ministr školství přes všechny politické sympatie, jež nul k tomuto divadlu, žádost hned a rozhodné odmítne, poněvadž nám jedno subvencované divadlo
v Praze stačí a poněvadž Divadlo 5. května si této podpory neznsluhuje. Prokázalo to ssnoyu svou inscenaci
^Hamletu«, nesporně po všech stránkách nejhorší, jaká

se kdy na českém Jevišti objevila. Ocenění je zbytečné,
postačí konstatování, že režie je bezradná, amorfní, bez
pojetí, a trestuhodně malým smyslem pro spád a rytmus
scén; výprava připomíná reklamní obrázek na krabici
s čokoládou; Gertrudina královská ložnice se tu proměnila — patrně v touze po originalitě stůj co stůj —•
v jakýsi hadry vystlaný kurník: herci by dobře mohli
sloužit konservatorlstůrn za příklad, jak se hrát nemá.
To platí s možnou výjimkou Vejražky jako Klaudia a
Plaehého-Tůrny jako Polonia o všech, včetné Hamleta,
který tu poskakuje jak opice v kleci, co chvíli mutuje
a ještě častěji neví, co mluví. Saudkův překlad, jinak
vzorný a divadelní, zachází, myslím, místy do vyslovených schválností ve zřejmé touze po originalitě. Mnohá
místa jsou sporná; a říká-li Saudek, že už za války sí
kritika stýskala po citátech, prohlašuji, že si stýskám
po nich i nyní. Uvedením .-Hamleta^ znemožnilo Divadlo
5. května jiným scénám, aby inscenovaly toto největší
z dramat v dohledné době, lépe a odpovědněji, než amatéři Kurňova souboru. To všechno jen proto, že tam
mají velké očí, že sl kladou úkoly, na které prokazatelné nestačí a že se nemusí starat o své hospodářství.
8 výjimkou Antlgony (kterou opravdu bylo nesnadno
pokazit) šlo Divadlo 5. května od omylu k omylu.
Ptejme se s Nušlčem: Jak dlouho ještě?
Americká »Skála blesku« je druhým příkladné nepochopeným představením poslední doby. Inscenaci
v Národním divadle lze srovnat s výrobky průměrného
krejčího, který z donesené látky spíchne oděv, tu lépe,
tu hůře, nlltdy bezvadně a vždy tak, že se pozná stejný
živnostník. V Národním mají několik dobrých, ba výborných umělců, ale duch, zdá se, vládne tam mdlý, lenivý, zestátněte lhostejný. Všechen vtip Ardreyovy diskusní hry Jo v její clvllnostl, které se příčí každé pathetlcké Blovlčko; v její reálnosti, v jejím bystrém, intelektuálním dialogu. Režisér Podhorský to pochopil všechno zrovna naopak. V jeho zdlouhavé, nejlepší scény
ubíjející Inscenaci herci, včetně hlavního představitele,
nepochopili své role, snad až na Neumannova trochu
překresleného dělníka a na Dostálové pani Kurzovou.
Pauper.

Tak se píše

...

v »Mladé frontě«: »SCM pořádá lddenní členské
schůzo ..
— (Zaslal J. Z., Modřany.)
v »Lidové demokracii« » . . . V novém svém působišti profesor Včelák rozepíná svá křídla a nalézá prostor pro vzlet své tvůrčí tvorby.« — (Zaslal A. M., DřlĎ.)
ve »Svobodném slově«: » . , . takového člověka nelze vyřídit, oddělat, zmást. Nebude proto vyřízen
ani Jaroslav Seifert. Nespatří Vít. Nezval svou
hlavu u svých nohou.« — (Zaslal J. Š., Praha V I I . )
ve »Vesmiru 15. II. 1916: » . . . hydrocarbonicum).
Při páleni žáhy použijeme na špičku kulatého
nože a zapijeme vodou,« — (Zaslal M. P., Strašnice.)
Čtenářům, kteří nám pošlou perličky z českého
tisku, vyplatíme za uveřejněnou historku 40 Kčs.
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1. Siesta - Cary Grant (vlevo spí), Ingrid
Bergmanová, nejlopší horečka v r. 1946
a režisér Alfred Hitchcock. 2. Slavný Gary
Cooper se svou ženou v hollywoodském
divadlo. 5. Shirley Tomplová so smóje
vtipům Aubroy Smltho.
Douglas Fairbanks jun. sloužil colou dobu války Jako
důstojník na americkém kflínlku. 5. Horoc Don Amocho so synom na koňských
dostizích v Kalifornii.

