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Jest vůlí Prozřetelnosti, o b y lidstvo n e b y l o j e d n o t v á r n o u rnasou b e z osobnosti, J o d n o l l l o u
monotonii. C e l e k lidstvo se netvoří hromodénlrn stejnorodých o stejných prvků. C e l e k í l d s l v n
j e organismem, nikoliv mechanismem. N á r o d y moji rozličnou tvárnost I tvářnost, mluví rozličnými j a z y k y , moji rozličné v ý v o j e d é j l n n é a přes to tvoří caiok. A tomuto c e l k u lidstvo nep o s l o u ž i l b y z národů neJI6pe len, klorý b y se snožll s v o u Individualitu sotlrojo p ř i z p ů s o b i l i
ji c e l k o v é m u standardu o n a p o d o b i t národy jiné, v é l í l , nýbrž ten, klorý, moje pe-zný kořen
v e svébytnosti, v y v í j í se k n e j v é t l í m u rozmochu o významu, c o jo rnu d u í o v n é d/jrio. J e d i n é
svými kořeny může růsti a přerůstali jiné národy o tok p ř l n é í l svůj p ř í s p é v e k d o p o k l a d n i c e
kultury všeho lidstvo. No v ý í í n á c h a v hlubinách se s e l k á v o j l Indívíduolíty v í e c h v é k ů o v l e c h
národů. K těmto v ý í i n á m a k témlo hlubinám však d o s p í v á m e jenom usilovnou prací v duchu
národním
M S G R E DR. ; . SRAMEK - 2é. června'1728,

P R A X E

B S E

27.

B U B N A

1 9 4 6

POVALECNE OBTIZE
1. Svatý Otec výzva! rozhlasem bohaté národy, aby přispěly na pomoc
strádajícím národům chudším. 2.
Nový šéf organisace UNRRA, newyorský starosta Laguardia r volá o
pomoc proti hrozícímu hladu v Evropě. 3. Bývalý premiér Francie Leon
Blum (vlevo) s presidentem Trumanem (uprostřed) vyjednává americkou půjčku, která má pomoci Francii
z poválečných obtíží. 4. Řečtí protífašisté, sdružení v hnutí EAM, protestují v Athénách proti řeckým volbám. 5. Sovětští a čínští představitelé v OSN diskutují o poválečných
problémech na Dálném Východě. í.
Typ japonského žebráka, jijihž volký
počet pros! americké vojáky v Tokiu
o hrst rylo.

Domyšlený materialismus
Současní stoupenci dialektického materialismu rádi
by vidě-li ve svém credu poslední slovo filosofie vůbec
a tak se vzepřeli důsledkům dialektického myšleni.
Dialektický materialismus měl by zaujmoůti postavení obecné filosofie v nejširším slova smyslu, Čerpané z posledních výsledků odborných véd, mSlo by to
být skoro jen vědecké myšleni operující s fakty a nikoli n i j a k ý jasně vymezený filosofický směr v přesném
pojmovém obsaliu. Tím by totiž měl dialektický materialismus naději, stát! se méně zranitelným, než na
př. Čistý materialismus, ale na druhé straně by ztratil podstatně mnoho na své jasnosti. Slal by se tak
jakýmsi pohádkovým drakem, jemuž po useknutí hlav y naroste jiná.
Stoupenci dialektického materialismu, jsou-li napadáni z materialismu, se hájí, že s materialisty X I X .
století mají pramálo společného, neboť dnešní materialismus od dob Marxových jo vývojový, a zdůrazňují
ve smyslu dialektického vývoje, vývojový pohyb oné
záhadné principielní »hmoty*, od kladu k protikladu už
k syn thesi Jsou-li však uváděni v souvislost s H e j l o vou dialektikou idealistickou, tu přirozeně zdůrazňují,
že jejich v ý v o j je materialistický, totiž tímto vývojem
neprochází »duch«, nýbrž »materie«. Uhýbají jaksi runám proti materialismu poukazem na Heglovu dialektiku a ranám proti souvislosti s Heglovou dialektikou
(což by ovšem dnes vyvolalo zvláštní nelibost, neboť
Hegel byl typicky německý filosof, stojící u kolébky
německého nacionalismu) poukazem na materialismus.
Jestliže se však kategoricky vylučuje, že by někdy dialektickým vývojem se mohlo dojít k spirituálnímu výkladu světového dění, pak je jisté, že materialisty zůstávají ve smyslu Marxova, že duch jo nejvyššlm produktem hmoty, a možno s nimi přere jen polemlaovat
jako s materialisty.
Pokud zůstanou na poli ryze theoretlckém, vykládujlli poslední principy jsoucna materialisticky, a tvrdí-ll,
že počátkem všeho je hmota, pak jejlah myšleni je
alespoň, formálně logicky správné, t, j. nemá vnitrního
sporu, právě tak, jako formálně logicky správný je
idealistický výklad světa, že principem všeho je duch.
Chci však ukázat) na další logické důsledky tohoto
tvrzeni, co by mčlo následovat v marxistické praxi,
co však nenásleduje, poněvadž v praxi materialisté
jednají idealisticky a nikoli materialisticky. To je totiž jednání lidské, na němž materialista nemůže a také
nechce nic měnit, neboť by to znamenalo duchovní
sebevraždu.
Všimněme si jen dvou základních materialistických
myšlenek determinismu a relativismu, jak se zrcadlí
v praktickém řádu.
Materialismus souvisí úzce s determinismem, jako
spiritualismus alespoň s mírným
indeterminismem.
Podle materialistického determinismu nerií tedy tvůrčího zásahu do světového dění hmoty. Hmota se vyvíjí k jistým svým dobovým formám podle vlastní sobě
uložené zákonitosti, bez ohledu na to, zda se tyto formy hmotných výronů lidem líbí nebo nelíbí! Člověk má totiž jen možnost — prokletou, danajskou možnost, řekl bych — poznávat, kam vývoj hmotného principu směřuje, nemá však možnost poznáním tohoto
vývoje změniti ani vlásku na nezadržitelném toku světového pohybu hmoty. Tento ubohý bezruký člověk nemá schopnosti tvořivého zásahu, jaký by měl podle
idealistů a stoupenců křesťanské filosofie spiritualistické.
Tu se namítne, že tento člověk nemá sice možnost
změniti nebo zvrátiti směr Vývoje, ale může poznáním
tohoto vývoje j e j alespoň uryehlítí. Ono totiž prý není
lhostejné, zda dospějeme k daným a předpokládejme
dokonalým formám světového vývoje za deset nebo až
za sto let. To je ovšem pravda, ale je toho náš bezruký
člověk schopen ? Není urychlení vývoje stejně podivuhodným tvůrčím zásahem jako naznačení srněru výv o j e ? Odkud ten předpoklad, že poznáním směru vývoje, hmotou stejně již předem daným, přestane se
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jednou natažené pero lidského vývoje uvolňovat! určeným tempem a f.e změnt rychlost í Snad vjsftjomným
přemlouváním a utvrzováním ve smyslu objeveného
vývojového směru? Ono, zdá se, i to přemlouváni by
bylo nadbytečné, neboť koho by materie lc materialismu přemlouvala? Snad Idealistu nebo splrltuaUstu V
Což Idealista a spiritualtata přestává hýl poplatný r.ákonům hmoty a vymyká se ji? Vroé Jeden hmotný
výron má přemlouvat druhý hmotný \.Vu>Yi /
Proč tedy to obrovské itslll socialistických materialistů o komunistický stát, je li tento předem «arufien
a stbývá ne., tento vývoj prostě poznat? Nem 11 asuručon. Je-li konečným cílem hmoty třeba kapitalistický
vad, což bych povahoval podle ttiVkonů díungle ?,a pravděpodobnější
co proti tomu může prnvověmý materialista učinit, než právě pouze tento běh událostí po»
znát a podepsat ? K čemu celý požadavek revoluce a
vyzývání lc nt s Ideovou nadstavbou lepší sociální budoucnosti ? Ta sociální budoucnost bude přece taková,
jak Je psáno osudem ve hvězdách, nebo vědečtěji, Jak
ji určuji chemleko-fyalkálnl zákony hmoty, u nikoli
taková, Jak by měla podle ^lidského Ideálu být, mluvím-ll jako materialistu, »Idea lepšího sociálního
zítřku.- nálev1,1 přece stejní tak jako všechny oHtal.nl
člověkem zdánlivě vytvářené Ideje do harampádí vyžitého Idealismu!
Relativismus všeho děni v Čn»e i prostoru a podmíněnost Jeho vyplývá rovněž ze samého mulorinllstlokého
principu, llmota Je relativní a s nl l člověk ne svými
názory. Nel/.o hodnotit, to je Jen naivní, nevědecké
přáni Idealisty, lv/.o Jen seismografem vědecky f,upisovat pohyb hmoty. Nic nonl ani dbbré ani špatné
sumo o sobě, Jen vzhledem k něčemu. Pryč ne starou
normullvnosl 1 a božím Demilerom! Nonl absolutních
principů, není včel o sobě- , není podstaty, < 'lni se tu
11nl svěl poznaný noetlckým relativistickým Idealistou,
vycházejícím ze svého subjekllvlsmu, ze svého s-Jái, od
íclativisly miilerlallsltehélio, vycházejícího /. hmolnélio
: nejá' ? Subjekt v prvém případě pohlcuje objekt,
takže se piu ztrácí pevná půda pod nohama, v druhém
případě objekt: pohlcuje subjekt, ale výsledek Je týž.
Tak v theorll. A v praxi? praktický materialistu, tento
relativní hmotný člověk, který dochází k poznáni nebe
jen podivuhodným zrcadlením hmoty, jedná náhlí) při
uplatňováni svých materialistických zásad n taliovou
absolutní vehemencí a jistotou, jako by se opíral nlltoll
o relativní hmotu, nýbrž přímo o absolutní dogma. My
víme, že zejména političtí materialisté jsou ve svých
zásadách nesmlouvaví a jsou daleci toho, považovali
na př. své credo, dialektický materialismus, za dobový,
jedině správný výklad světa, jako by toto bylo
proti veškeré materialistické logice jediným neměnným
fanaticky hájeným dogmatem, jež možno pouze různě
vykládat. Maně se riám vtírá srovnáni s křesťanským
zjevením a středověkou theologií, Rozdíl je však ten,
že křesťanská splrituullstleká filosofie ne opírá o absolutno, a pak rná na to právo, kdežto dialektický materialismus o relatlvno, a pak na to právo nemá.
Těchto několik aforlstlcky nadhozených poznámek,
na okraj dialektického materialismu a materialismu
vůbec nevyvrací ovšem
dialektický
materialismus
přímo, nýbrž jaksi nepřímo poukazem na život. O torň,
že myšlení a život nelze od sebe jen tak odtrhnout,
o torn, doufám, se nebude materialista ne mnou přít.
To, že vňak v životě se d ů s l e d n ý materialistický
způsob myšlení neosvědčuje a že splHíuallstlcký se
osvědčuje, stojí za uváženou, neboť pravda se i v životě Ideově musí osvědčit. Materialista se totiž «čítá
v určitém začarovaném kruhu. Popírá samy předpoklady myšlení a jednání, na př. svobodu vůle, exíste-sei
ríř&ho absolutního, avšak těchto předpokladů používá
a tírn se usvědčuje. Duchem dokazuje, že duch •-•- nehmotný — neexistuje. Spíše však dokáže, že lldflký
duch je natolik svobodný, že má svobodu l popřít svou
vlastní existenci a svobodu.
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jaká je ruská politika?

A. J. P. T a y 1 o r

Chci mluvit o vnitřní politice Sovétského svazu, tedy
o předrnétě, který se bohužel nékomu rnůže zdát spekulativním. Známe politické rozpory, řekněme v Americe, ve Francií čí ve Velké Britanii, /tíká se: »Někteří
Američané myslí to, druzi, ono ; a virne, že americká
politika bude kompromisem po přetahování, í když Hily
na obou koncích lana se neustále méní. Ale pokud jde
0 Sovětský svaz, zvykli jsme si předpokládat, že jeho
politika je rozhodována ne shora, bez diskuse
čl pří
ncjrnenšírn po diskusích tajných, o nichž nemůžeme nic
vědět. Není tak úplně pravda. Každá žerné v dobé války přirozené sméřuje k vétňirnu sjednocení
Rusové
to nazývají /»jednolitost«, V Jí lech W40 až 3.945 utichly
1 u nás stranické rozpory. A Rusko, Jak vám chci pozdéji dokázat, žilo v ohavách před útokem čl přímo ve
válečném stavu vlastnč už od revoluce, a ohzvláář od
Hitlerova vítézstvl v roce í í j X f .
Německé nebezpečí je nyní odstranéno, ale Kusové
se. dosud necítí bozpefinl, Otevřený nesouhlab je dosud
povožovén za nevlastene cký; proto není přímé oposlco
a jsou-li rozdíly v názorech, je pouze prohlášeno nejdříve jedno stanovisko za jediné, a pak to druhé. A pak
Je zde Jefité Jedna věc, která mate: všichni Kusové, čl
alespoá vňlchril Jejich státníci, jsou marxisté. Nemyslím tím, že jsou stoprocentními marxisty, tak jako každý britský čl americký státník také není stoprocentním
křesťanem. Ale každý ruský státník myslí a mluví v
marxistických pojmech, a proto se nám, nemarxlstum,
zdají být mnohem podobnější jeden druhému, než ve
skutcCnostl Jsou. Neboť l pod marxistickou frascoloplí
Jsou Kusové lidé, Někteří z nich jsou připravení čelit
dalSímu období útrap a nedostatku, Jiní, a těch je patrné vfitfilna, chtějí co nejdříve žit pohodlnéjfilm životem.
Ale vňlehnl vyjadřuji svá přáni marxistickým názvoslovím a dokládají jo citáty ze spisů Lenina a Stalina.
Jo nesnadné hledali názorové rozdíly v těchto řečech,
které ne někdy zdají být řečmi přichystanými do zásoby, ale domnívám ne, že pro historika by to nebylo
obtlžllňjfil než vykládat různé sméry politiky řekněme
Blwnarckovy 01 Napoleonovy.
Běžná otázka v ruských diskusích o plánech do budoucnosti zni proste takto: í.Talc zabezpečit Rusko před
ostatním světem, který je mu nepřátelský?« Jen, prosím, neříkejte: »Přodpokládajl-li Rusové, že okolní svět
jo jim nepřátelský čl Je ohrožuje, je to hloupost!« Do

Jak se mi

zlíbí...

P a v e l T i g r i

d

volte, abych vám vysvětlil, jak to vidi Rusové. Ruské
pojetí okolního své ta je velmi staré: nezačíná teprve
bolševickou revolucí. Existovalo již dávno, ještě dokud
nebyl ruský stát. Rusko nebylo mkdv části Evropy, nikdy nepatřilo k evropské civiiisacl, bylo vždy světem
pro sebe. Rusové pohlížejí na Evropu jako na neklidný,
bezbožný poloostrov; a všichni dobře vědí. že odtud za
pouhých sto let a něco, přišlo neméně než pět vpádu
do Ruska: invase Napoleonova v roce 1812, anglo-francouzská invase 1854 (kterou my nazýváme krymskou
válkou), německá invase roku 1911, anglo-francouzská
Invase v letech 1918 až 1920 i kterou nazýváme intervenci, pokud ji vůbec připouštíme), a Hitlerova invase
19-11
nejděsnčjšl ze všech. Díváme-li se na to s ruské strany, je to hrůzu budící seznam.
Bolševická revoluce jen zvýšila ruské obavy. Bolševici byli marxisté, to znamená, že v&řlli v neustálý
třídní boj mezí kapltalisty a dělníky éi proletáři; a
proto očekávali společný útok kapitalistických mocností na Rusko, jako proletářský stát. T y t o obavy byly
potvrzeny intervenčními válkami; a když skončily intervenční války, očekávali bolševici, že dříve či později
dojde k dalšímu útoku na Sovětský svaz. Velká debata,
která ve dvacátých letech probíhala mezi trockísty a
ostatními komunisty, zabývala se převážné otázkou, jak
se postavit tomuto útoku a jak j e j odrazit. Trocký
tvrdil, že jedinou cestou Je podporovat revoluci v ostatních zemích. Stalin, který spor vyhrál, se nedomníval
že by v ostatních zemích mohlo dojít k revolucím čl
rozhodné ne tak brzy. aby byl Sovětský svaz zachráněn. Proto tedy bylo třeba v Sovětském svazu za každou cenu vybudovat těžký průmysl
a odtud pocházejí pětiletky, které převážně, i když ne docela, byly
přípravami k odražení nastávajícího útoku. Zde bychom si měli něco objasnit. Stalin a jeho druzi si nemyslí. že je.Spatné podporovat revolucí v ostatních zemích, stejně jako my sl nemyslíme, že je Spatné podporovat llherálnň-demokratlcké systémy; ale zkušenost
je poučila, že* se to neosvědčil je S radostí by viděli komunistické státy také mimo Rusko, ale nepočítají s tím,
ani netvrdí, že pro zachování Ruska by to bylo nejdúležltějšt, jak hlásal Trocký.
Toto je další bod, ze kterého pramení všechny dnešní
rozpravy. Rusové nežijí jen v neustálých obavách z nového útoku; jsou sí také hluboce vědomi slabosti ruskédumv věřit vši mu tomu, co nutno balit jak
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gandy. jei hlásá, ie stat, reíim
ci straivt
jsou vše a jita
úmysl,
kily i jsme sestavovali
tuto knížku,
která
bude
třeba naležet na Hrot a na smrt. S tím r-tku ť ruce
idc
pro mnohé prvním
slovem
o našem
Spasiteli?.
ovšem dcnunciautstvi,
křivá
obviněni,
stranická
justice
a politika
cíle. který
světí
všechny
prostředku.
Toto
.1/rtfo být
vzneš'-nčjši
myšlenka
prostěji
a
k:--.;sněji
dědictví
nacismu
je třeba překonat
i. u nes: řekl
bych
vyjádřená
než no p ř tato:
Xeskláďejte
s i pokladň
tta
dokonce,
ie to je svým významem
i časově nejdňležitě
;š
zemi. kde rez a mol knzi
kde zloději
vykop'f
a
úkol,
který
třeba
vykonat,
aby se vyčistily
ijauiivi ::u
kradou,
ale skládejte
sobě poklady
r nebi, kdež oni rez
mravní
nákazy.
jeS >ldm hrozí,
"ačnčme
ti-..'Se
nebno«< mol nekazí,
a kde zloději
nevykopávají
aniž
kra-

264

O B Z O R Y

ho průmyslu. .Není to ani domněnka ani piepjatá obrazivost. Uvedu několik čísel. Rusko má 190 milionů obyvatel. Velká Britanie 10 a Amerika 140 milionu. Ale
pamatujte, že velký počet obyvatelstva, neni-li provázen dostatečnými průmyslovými prostředky, je zdrojem slabosti a nikoli sily. Tak třeba uhlí, základ veškeré moci. Sovětská těžba v roee 1940 činila UH> milionů tun; německý vpád tuto těžbu jistě snížil na pouhých 120 milionu tun ročně Velká Britanie těží ročně
přes 200 milionů tun a kdyby těžba klesla pod 200 milionů, měli bychom za to — alespoň já
ze přestáváme
být velkou mocnosti. Amerika vytěžila v roce 104-1
620 milionu tun. Dále ocel, páteř veškeré moci. Rusko
vyrobilo v roce 1910 osmnáct milionu tun ocele, jeho
ocelářské oblasti byly Němci obzvlášt zle p»Škozeny
a byl by div. kdyby dnes ruská výroba přesáhla 12 milionu tun
možná, že jenom deset milionů. Naše kapacita, nepočítaje dominie a Indii, obnáší 13 milionů
tun: Američané vyrobili v roce 1944 St tun ocele.
Rusko má ovšem naftu, která se u nás nevyskytuje
vůbec. Ale obraťme se zas k číslům. Rusko vytěžilo
v roee 1940 34 milionu tun, Amerika v roce 1944 227
milionů. Toto jsou suchá čísla, jimiž nelze hnout. Ještě
názornější je však. připonienenie-U si, že dobrá třetinu
evropského Ruska byla Němci zpustošena tak, že ve
srovnání s ni vypadají nejhůř zničené části Německa
docela slušně. Rusové ztratili deset či patnáct milionu
lidi, kolik měli raněných dosud uni nevíme, ale jejich
listina ztrát je nejhroznější, jnká kdy vůbec byla. Nonumlouvejme si, že by Invase do RůBka byla «nudnou
záležitostí. Rusové dokázali, že jsou národem neuvěřitelně houževnatým, který je připraven snášet nepred
stavitelné útrnpy, aby ochránil nezávislost Sovětského
svazu. Ale každý Rus, Stalinem počínaje, velmi dobře
ví, že válka by pro Rusko znamenala zpustošení, hlad
a miliony mrtvých. Jediným cílem jejich politiky je
zabezpečit dlouhé období míru, aby tak mohli provést
rekonstrukci.
Ale jakou rekonstrukci? To je ta sporná otázku.
Tón většiny řeči pronesených při nedávné volební kumpáni je orthodoxním tónem z let télcátých devátých:
tak řeči třeba Molotova nebo Alexandrova, Jednoho
z hlavních propagandlstů komunistické struny. Jsou lo
řeči, které dosud staví*na stanovisku Isolace: tvrdí, že
Rusko zachránil jedině jeho těžký průmysl a že Je proto třeba j e j rozvinout ještě více a také vědu, aby tak
pro budoucnost byla zajištěna větší bezpečnost. Ale je
zde ještě jiný názorový směr, který není tak Jasně [ordou. Neboť kde je loíij polclud, tam budí i t,vé srdce-.
Svící těla tvého jest oko tvé. Je-li oko tvé zdravé, bude
světlé celé tělo tvé, je-li všalc oko tvé špatné, celé tělo
tvé bude tmavé. Jestliže tedy světlo, které jest v tobě.
tmou je, jale veliká bude tma sama'{'
Je zajímavé pozorovat:, jak náboženské povědomí stale
uíce a hlouběji proniká všude ve světě právě mezi ty
lidi, kteří ještě nedávno tvrdili, Se všechno mezí zemí
a nebem lze racionálně vysvětlit, že není zákonů kromě
lidských a že hmota je všechno, duch nic. Naslouchal
jsem před několika dny přednášce britského
historika,
profesora E. L. Woodwarclse, který, jak sám řekl, se
dlouho domníval, že marxistický komvnism je jakousi
náhražkou za mesiášskou naději. Dnts je Wooelvjarels
jist tím, že krise naší civilisace není ntěim
vnějším,
nýbrž že je v nás samotných. Jsme zmatení, poněvadž
nástrojem našeho zkoumání věcí je intelekt,
rozum;
poněvadž vědecká methoda je nellepším
nástrojem,
který náš intelekt vymyslel; a přece víme, že výstřelky,
jichž jsme tímto způsobem dosáhlí, nedávají nakonec
smysl. Ať je methoda sebesprávnější. k cílí nevede,
•míjí jej. A lak nezbývá vědci wž doznal, že tu je stálá,
trvalá krise. Materialista
sleduje neustálé
pochyby;
idealista nachází potvrzení. Potvrzení čeho? Wcjodvuirds
to nazývá potvrzením náboženského nejzejru no.
' < r
a přiznáním se ke křesťanské
ethice, která, jediná
muže neis vyvěsti z těchto chaotických dob. Toto své
krédo dokládá krásnými verši z ~Wordf>ioorthe a koně':'!.:
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mulován. nýbrž jen naznačen a nalézáme j e j m přlUlao
v nedávno KaUninově řeči, kde mluvil o tom jak vuv
eejiei se vojáci Rudé armády očekávali lepší životni
podmínky. Tento názor spočívá v tom, že Rusko sici
bylo napadeno a zpustošeno, ale i",o přeoe nakonec v j
hrálo. Je trn názor každého vojáka, obzvláště každého
generál«. který soudí, že konec konců Rudá armáda do
byla velkých vítězství a může jich dobýt novu. A proto. i když chtějí silnější tě;k> průmysl, domnívají se,
že lo může chvil! počkni a o je nejprve třeba spotiV
bltelského zboží
Pravě v tom j< tuk důležitá Stalinova leč, piouestn i
9. února, ve Utere shrnuje výsledky voleb. Stallu no
popila, že jc třeba rozštril sovětsky těžký průmysl
Naopak, navrhl pian tos>kclio promyslu, kterým K U Ň K O
dosáhne dvou třetin dnešní posice Ameriky
uč je
ovšem zřejmé, že zatím Ameriku také postoupí. i\ik
mu Rusko produkovat iio milionů tun oceli ročně proti
dnešním N0 milionům produkce americké, Ale
u z,de
Je nejdůležitějšl bod cele té «áležllo.stl
j&ou to, jali
říká, dlouhodobé plány; k Jejich uskuteiinnl bude Ire
ba tri pětiletek, ne li vlc
To z.numená nejméně put
nftet let, umíní ll počítat A lo není z.námkon plánováni
brzké války. Psi rodní části řeči byly i-plány do nejbližší budoucnosti. , muž,: z,bavit, se přídělového systému, z,výšit výlohu spotřebitelského z.hožl a pozdvihnout
životni úroveň lidu. tfnud proháním rov,suli niv,Mírových
rozdílu v Sovětském svu/u, ale podle mého niiwmi ue
Stalin vyslovil pro lid Sovětského HVII/.U proll y.IrnuliV,
mu marxismu I buleni Jeho reci bylo -napřed chlebil,
pak děla- , ubych použil pilpadné ('ráz,o a celá řeč tipu
čivá na předpokladu, Ze Ktmko může počítat H dlouhým
obdobím iníru
Stulili Je diktátorem, ale diktátorem zvláštního dru
hu; ustavičně přikládá mho k zemi u uvé iwtmlrné
oblíbenosti dosáhl Um, že byl vždy citlivý K núzorům
sovětského lidu a že Jej nenutil do krujnoiil.I, Jeho řefl
Je důkazem, že ul lid Sověinkého HVII/.U přeje pohodlnější život
a Stalin vsadil HVOII pověsí nu to, že Jim jej
poskytne Neudělal by lo, kdyby očekával, že v příštích
deseti či patnácti letech dojde k válce, Jnko marxistu,
kterým je, došel k názoru, že demokratické země se
nezabývají myšlenkou útočné války, Jsou tu ovšem
Ještě rigorosní marxisté, kteří tvrdí, že kupltulliiUcké
země chystají novou lntet vonění válku proti Hovětiikéi
mu svazu. Na lidu Velké Britanie a Spojených iil.át.d
Je, aby jim dokázali, že nemají pravdu.
¡.The LlHtiener*
.«To ji vše, no mám Hel. 1'okládnl hýiih na intělok•
tueílně nepoctivé řlrí byť i Jen o slovo vire tlel>t> jen
o slovo méně.'/
+

Plukovník H. <:. Andrim, vili tel slrá&e amvrÍPkě vojenské policie e norimberském vězení, vyprávěl o životě
nacistickf/e:h válečných, zloěiywil v je jich, rudách, Jsou
oddělení a. nesměji přijímal návštěv, kromě týdenních
porad s obhájci, fílra.va je vězeňská, ale hodnotná. Tak
na př. v neelěll hězfiové ilosleinou k snídani chléb, mařme
Mdu a kávu, k obědu polévku, tyla r plněném manem
hrách, brambory a káru, k wfip.fl ch.léb, sýr a, ěaj.
(Jely jsou holé, alt pryény jsem, opatřeny
pokrývkami.
Hvětlo » celách si íli l e: thie: i v nocí, kily Je-. všalc ztlumeno, Vstáni se přeel se dinem, hodinou, a. když je přeli
ěení, vězňové jsou oholeni vězeňským lazebníkem-. liáno
jsou jim vydány /íali/ a prádle/. k.hré- zem veňe.r nul.no
oelerzeleil. v neděli je koupe-l, povinná, procházím, ělňléiii
cel a tel, Jfaždf) vězefy má nr-ou -.vtáštní slrá.ň, a,by hltili
•zwmožnény h> Ue rreiž/ly.
Ve. Víetni, led' Jirílor.A p:ou upíše- neikloněni lUmnUí
přednost, upfínraým faneitikiím ne', nipocl.hyf/m oporluní':lúm, vypráví se- luh, híclorkei; V britské důntojvirl- é
jídelně byl zaměiitná.n Jtei.h.ušem-éíěník; kd/yň '¡e ho
keloi.i zeple/,1 co bylo jeho posleel.ním zaměs In/mírn od
pe/vědčl. že byl néi.1 ele-ya neícisl.íeké í<le-.olor)íe;'(, ¡Na dotazy britské loje-eaké »prár.y odpověděl velicí důstojník,
zoufale: „Go&pak mohu propustil jediného
upřímného
člověka ve Vídní'?"
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Reportáž ze Španělska
Zvlárttní dopisovatel 11«tu ¿Daily Express-; RobHon, poslal svému listu v těchto dnech zajímavou reportáž ze Spanělaka. Uveřejňujeme jí ve
zkráceném výtahu.
Po každí, když jdu na požtovní úřad kabelovat Daily
Expressu, znovu nu ml vtírá odlišnost Španělska od
o«,.al.rií Evropy. Budova, k níž směřuji, rozlehlá, plná
ozdob a pyšná, má důstojné Jméno /.Palác dopravy .
Uvnitř, v hlavní sin), Jsou troje hodiny. Nikdy neukazují ani Jedny správně čas, a ne že by se zpozdily nebo
předběhly o pět minut. Vňechny se rozcházejí o celé hodiny se správným časem. Otáčivými dveřmi Paláce dopravy, hlídanými ve dne v noci ozbrojenými policisty,
procházejí volně Madrllenos, kteří obědvají někdy mezi
druhou a ětvrtou odpoledne, večeří někdy mezi desátou
a půlnocí a nežádají si správného času od své poétovní
ústředny.
Tajné
papíry
Mezi nimi, před zraky policistů, přicházejí někteří
fanatičtí fitoupencl, aby odeslali noékodně vyhlížející
obálky o tajnými novinami, jako třeba Orgán vrchního voleni záákodnloké armády-;'. Viru to, poněvadž někteří z mých přátel je dostali,
Madridský palác dopravy, se svými neupolřebltelnýrnl hodinami, ozbrojenými policisty a splklcncl, je
významný pro mnohé, co se děje l neděje v dnešním
Španělsku.
Ctižádostivé a ledabylé, moderní a anachronlstleké
Španělsko, věčný policejní stál a domov nnarchlsmu, Je
zemi matoucích protikladů.
Naleznete Jak mezi vládními přívrženci, tak rnczl
«posicí takovou odporující ni směs skutečnosti a neskutečnosti, Že Je opravdu nemožno věřit oběma, žc
um jí schopnost dát Španělsku sociální spravedlnost,
miř a blahobyt, což tuk zoufale potřebuje.
Cestoval Jsem nedávno a Francem v jednom z prvních vlaků na nové éloktrlsované trati Madrid Segovla. Kdybych to nebyl věděl, byl bych sotva uhodl, /.o
tato ceremonie 80 týká splněni první části 20Ietého
plánu na elektrlsael vAech španělských státních drah.
Sil jsme dlouhou cestou od dráhy, a několikrát jsem
viděl Francii přihlížet instalacím nebo hovořit H inženýry ii dělníky, kteří tam pracovali. Obřady byly vojenské a náboženské, oddělené od světa vSednl práce.
To Jo omyl Francova režimu, který Jej také zničí.
Rádní pracovnici
iluňevnl l manuální
jsou opomíjeni. Nemají co mluvit do správy země, Nedostávají
správný podíl, jaký jim náleží. Oltl se duchovně znehodnoceni a tělesně hladoví. Jsou stále roztrpčenější.
Jejich tajné schůzky a podzemní noviny se množí.
Francovu odpovědi |e uvěznit hlavni předáky a zesílit policii.
Z a v ř e n é oči
Druhého dne jsem seděl vedle jednoho z těchto policistů v rozvlklnuém autobuse, který se podivuhodně
Šplhal přes kopce mezi Algeelras a Sevillou. On a dva

jeho druhové, vSiehni a ručnicemi, zde byli k naSI případné ochraně proti záákodníkům — politickým uprchlíkům a bezzákonným, kteří ee houfně skrývají v" osamělých horských krajích.
Když jsme zastavili na nával v Alcale de los Gazules,
vesnické děti ae seběhly kolem autobusu křičíce: >ChIeba na prodej- . Jelikož chléb je ve Španělsku v silně
omezeném přídělu, probudili se cestující k životu a začali obchodovat. Za každý púllibrový bochníček, který
se dostal do autobusu, přišlo ven 7 Šilinků 6 pencí, při
čemž policista, který byl nejblíže u dveří, ochotně napomáhal transakci.
Cestující a děti poiušovali zákon. Policisté zavřett
obé oči. Tak je tomu ve vfiech odvětvích Španělského
černého trhu, který je kletbou země.
Zákonité příděly nestačí k životu. Je nutno účastnit
se černého obchodu, kde ceny ustavičně rostou. Mzdy
zůstávají stejné. Výsledkem je blahobyt a nasycení jedněch, bída a hlad druhých.
Avfiak Francův velký policejní sbor, který nápadně
hlídkuje ve. městech í na venkově, a všude vyžaduje
vždy průkazy, nepodniká nic, aby odstranil tento
utiskující obchod s nejnutněJSIml životními potřebami.
Odveta
Tragedie je v tom, že lid, který trpí, není sjednocen,
leda ve 3vérn přáni zbavit se nynějšího režimu a pomstit
se mu.
V rohu madridské kavárny jsem se dostal do řeči
n levicovým republikánem. Počali jsme diskutovat o nově utvořené demokratické dohodě, v niž se spojili vSechny levicové organlsace, včetně komunistů, se společným cílem svrhnout Franca a obnovit svobodné volby,
buď pro monarchii nebo pro republiku.
»Nesnáze Je«, řekl, *že dohoda se neudrží. Rozpory
jsou staré a nepřekonatelné.«
Vzal kus papíru a zaznámenával různé protlfrancovské organlsace, jež nyní pracuji ilegálně Došel k čfslu
13. »Snad je jich i víc«, řekl.
Většina těchto organisacl rozesílá v oběžnicích svůj
tajný časopis Hlasy sl odporují, v y j m a v jednom-bodě:
Postfrancovská éra sociální spravedlnosti má přinést
nelítostné represálle. Předvídané obětí jsou již jmenovány.
Počátek byl učiněn armádou záškodníků, jejíž členové přišli do nějaké vesnice a vybili tam nepopulární
policisty, nebo falangisty.

Řešení
Tak dalece nejvhodnějšl je to, jež bylo předneseno
britské, francouzské a nmerlcké vládě, aby totiž Franco ustoupil prozatímní vládě, a vyhladovělým Španělům byla dána příležitost uvážit fakta a rozhodnout se
svobodně o své politické budoucnosti.
Avšak Franco se nepoddá, dokud na něho nedolehne
těžší tlak. Mezitím nečiní nic, aby vzbudil ve voličstvu
větší smysl pro odpovědnost, a čím déle zůstává, tím
násilnější bude nevyhnutelná změna.

Z myšlenek Alfreda Fuchse o státě
Dne Iii. dubnu ři» Jt» tomu bi/to ih'1 let, co tm hřbitově
SV. Lnňnra v ISřevnovd bi/la uloScnn ¡¡Uchová urna
popelem dr. Alfredu Fuchse, norhniřo a spisovatele,
uinilfieiH-ho v Dachau Iři mčsice phdtim. K ť.úroči pohřbu ostatků uspořádala Společnost
přátel dr. A. F.
li hrobu, opatři něho náhrobkem, pietni
vzpomínku.
Popadáme
za chodne. obu mni jako Alfred
Fuchs
mluvil k národu, co nojčastCjl. Vybrali jsme nakolik vfiiiatkíl (s jeho knih » A n í ori t a*. * K it r $ k ř c s ť a tis k (I stát ar ddp*
a »Demokracie
a c u c uh l i k jk.
_
C. M.
V ethlce jo autority nejvíce zapotřebí, autority objektivního principu. Objektivní principy se však nedají
dokázat t empiricky. Jedině náboženství odůvodňuje
morální požadavky metafysieky. Mravní postuláty ne-
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směji záviset! na změnách denního života, musí býtl
povzneseny nad všechny životni eventuality. Hlas svědomí zůstává faktem vymykajícím se pouhé empirii.
Ještě dosud se nepodařilo stvořit i positivní ethiku tak,
aby nebylo třeba sahat do sváta entit a budovaii ji
pouze na zkušenosti, přestože byly činěny podobni pokusy, jimž nelze upřltl jisté velkoleposti snahy.
»
Jak se upravují autoritativní poměry v rodině, do
toho nemůže zasahovat žádné právo psané. Zde rozhodují vlastnosti osobni, zvyky, tradice. Jakmile příliš zasahuje do rodiny autorita externí, pak to již znamená,
že rodina je více méně rozvrácena. T í m ovžrm nrní řečeno. že autorita rodičovská není podporována autoritami veřejnými, státními i duchovními, celou struktu-

O B Z O R Y

rou společnosti. Každá spořádaná společnost
nejdříve pozornost své základní buřiče, již jest
•

věnuje
rodina.

Pro moderai stát platí: -Čím měně násilí, tím více
autority.« Stát má spočívat! na loyalitě, nikoliv na moci donucovací. Starý okřídlený výrok Chamťortuv zní:
» L z e vše provésti
bajonety, *ale nelze se na ně posadit i,-5
t
Positivismus devatenáctého století, který ve svém
empirismu viděl pouze to, co jest, a ne to. co býtl má,
zakládal právo pouze na moci. Pomáhaly mu přitom
these o vývoji a selekci, odvozené z darwlnlsmu, že
pouze silnější má právo na existenci. Byl sklon nvéstt
mechanické zákony přírodní 1 do života právního a tvořit! právo na podkladě čistě mocenském bez ideje spravedlnosti, jež byla prohlášena za nepraktickou abstrakci K této dekadenci práva přispěla právní filosofie,
která od středověkého feudalismu církevního kosmopolitismu až po Hegelovu Stuutsíilopofil stavěla stát
nad národ, jako by byl národ pro stát a ne stát pro
národ
•

Není pochyby o toni, že nábožensko-theologické odůvodňováni státní moci vedlo také lc četným výstřelkům.
Zejména někteří absolutističtí pracovnicí se snažili někdy pomocí svých dvorních theologů šířili míněni, jako
by právě jejich vláda, noho právě jejich státni forma
byla přímým výronem vůle Boži. Ale někdy se těchto
chyb dopouštěli i theoretlkové demokratičtí
»
Výsledek vychovatelských snah států k jednomu

obecnému pojmu štěstí byl
stát policejní. Pokud se
občan nestal úředníkem, na nějž stát přenesl kus své
autority, byl objektem výchovy sta cenu nejpřisnějštch
trestů. Není náhodou, že osvícenské X V I I I . století vytvořilo nejen dokonalou praxi, nýbrž 1 theoril policejního státu
*

Na výstřelky individualismu v hospodářském životě
poukázali moderní papežové, hlásajíce, že člověk nent
absolutním pánem na svém majetku. Absolutním pá
nem je Bůh a člověk je ku správu svého majetku odpo
vědný Bohu a bližnímu Podle křesťanského učeni n smi být ¡vni stát obětován jednotlivci, aut jednotlivce
státu člověk je obra'..em Božím, a z toho vyplývají je
ho základní práva. Musí mít vůči státu tolik svobody,
aby mohl dosíel svého posledního cíle, ale má vůči stá
tu tolik povinnosti, kolik jich vyplývá ze závazků křes«
ťanske morálky, které má jednotlivec vůči společnosti
*

Hlasovaní není pouhým symbolem přesily jedné stra
ny. nýbrž Je uváděním rosllčnýeh snah a tendenci na
vyššího .společného Jmenovat cle. Hlasováni má smysl
zajisté jen tenkrát, když Jest vůle všech podrobit! ne
hlasování, a to I těch, kteří byli přehlasováni, Proč se
podrobuji? Ve jménu těch vyšších hodnot, jež je spojují. Právě tak je možné hlasování jenom tehdy, pokud
je tu vyšší jednot let hledisko. Jež spatřuje Masaryk
v úctě k bližnímu s Jeho nekonečně cennou nesuirte)
nou duši, v úctě k obrazu P.ožlmu v člověku, Demokni
cle takto pojatá nemusí užívali mythologických před
stav o skryté pravdě v duňl lidu, o optimismu ělsln

Z dopisů redakci
Vážená
redakce!
Jsou to tak zvaní „rudl reakclonářl", tendenci trocklstických a annrchistlckých, kterým se nelibí státotvorná koaliční politika dnešního vedeni. To jsou ony elementy, které neváhají krltlaovat i kofllcké rozhodnutí
o vytvoření čtyř politických stran, když přece by stačila jen jedna strana, ovšem komunistická! Tito anarchisté a trocklsté jsou nebezpečím pro demokracii a
bude dobře, když vedení strany komunistické, o jehož
vůli k spolupráci nikdo nepochybuje, provede ,,průzkumnou očistnou akci ve vlastních řadách a příkladně
potrestá původce akce za očistu staré Prahy".«
Pěkně se Vám to píší fráze, pánové v .Obzorech«!
Za nebezpečí pro demokracii pokládáte rudé reakcionáře, tendencí trockistických«, kteří by místo čtyř stran
chtěli jenom jednu, ovšem komunistickou. Nuže, vězte,
co Vám na to odpovíme jako členové KSČ, ovšem jenom
dopisem a nikoli v novinách. Jíž několikráte v poslední
d bě čteme v tisku strany lidové, národně sociální a
pc 1. o rudých reakcionářích, tendencí trockistických*.
(Viz »Svobodný zítřek« 4. 4., »Svobodné noviny« 0. 4.
a Vaše »Obzory« 30. i.) Nepochybujeme o tom, že Vaše
podzemí začíná užívat proti nám komunistům známé
a již velmi neúčinné zbraně, označovat nás jako »rudé
reakcionáře, tendencí trockistických«, na rozdíl od hodných a již více krotkých komunistů. Neobjevily se tyto
poznámky ve Vašem tisku v stejný čas náhodou. Dobře
známe Vaši novinářskou
bursu
protikomunistickou
z první republiky. Tentokráte ge však již vzdejte naděje
na účinnost této zbraně. Neboť vězte, že takových »rudých reakcionářů, tendencí trockistických'- jak V y je
máte na mysli, má komunistická strana ne málo. ale
velmi mnoho. Jsou to továrny a dílny ve straně organisované, naprosto kompaktní v svém. chcete-li to tak
označovat, »trockistickém« smýšlení. Můžete se o tom
sami kdekoliv v továrně přesvědčit. To, co byste V y
chtěli vyzkoušet ve vnášení ideové neshody mezí komunisty, ztratilo již u nás účinek. Dnes žádní trocklsté
již nejsou ani ve straně, ani rnlrno ní. Jsou jen komunisté, opravdoví komunisté, kteří, buďte tomu rádi, mají
národní frontu s Vámi, pokud ji Vy budete chtít mít a
kteří »zlatou střední cestou«, pokoinou a nekrvavou,
mírnou cestou pokroku, se opravdově snaží o uskuteč-
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něni demokratického HOCIuIIhiuu společně n Vámi. N<
krltÍHiiJenie vůbec rozhodnuli o vytvoření čtyř stran,
nesníme o žádné hegemonii jedné koniuntsUeké struny,
to jest ovládání jedněch druhými podle Vašeho přikladu,
Jak Jste to dělali za první republiky Vy, Olineme, abyste
Vy společně šli /.a těmi clil, kleré Jslu vždycky před
českým národem vypínali, In Jesl k blahu pracujícího
lidu.'
A puk nemusíte pnul o rudých reukeionářloli troekln
tlckých tendencí, kieří Jsou nebezpečím pro demokracii,
jen když Vy sami nebudete nebezpečím pro tuto demokracii. Rudí reakclonářl trockistických tendenci, to
Jest podle Vašeho prostě komunisté, nejsou a nebudou
tímto nebezpečím pro demokracii. Neboť rudí reukelo
náři trocklsUckýr Ir tendenci, to jest prostě komunisté,
jsou pro opravdc /ou lidovou demokracii, jsou také pro
Vaši účast v ni, pokud opravdovými demokraty budete
a nebudete již ldeallsovat svou čemokněžnou minulost
se všemi přívlastky násilí, lži, úskoku, jak jste jo prováděli v dějinách 1 za první republiky ještě do nedávná,
Vidíte tedy, dostalo se Vám odpovědí na Vafli zmínku
o »rudých reakcionářích trockistických tendencí« přlino
z řad KSČ. A když Jste t' kovýml demokraty a svobodymilovnými novináři, n.opomiftte veřejnosti sdělit,
b Jakou se Vaše bursa setkala odpovědí na zmínku
o »rudých reakcionářích trockistických tendenci«.
S bratrským pozdravem
Členové Jedné závodní organisace KSČ v Brně.
(Poznámka redakce: Otiskujeme tento dopis, ačkoliv
Jeho autoři na rozdíl od všech našich čtenářů pisatelů
nepokládali za vhodné podepsat: dopis plnými Jmény.)
Milá paní
Slívová,
Váš dopis otištěný v Č. 11. »Obzorů«, jest podle ínébo
soudu pozoruhodnou ozvěnou svědomí lidu, nad níž by
se rnělí zahloubat! všichni nositelé politické odpovědnosti v republice. Váš zoufalý výkřik »Lže na na ncjvyššíeh a odpovědných místech-, lže se v tisku a v rozhlase povídají se nám věci a předkládají se nám
k víře s neomylností nadutou až k prasknuti...«, tento
Váš zoufalý výkřik, deroucí se stejně až k prasknuti
z milionů hrdel, svědčí, že všichni (t. j. taková většina,
že by to vyhrála i aklamacíj, víme dobře, kde je kořen
zla.
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Logicky i právem docházíte proto k záyěru, když
svou vlastní otázku >j»ou vinní všichni Ceži, že to u nás
tak vypadá, jak to v y p a d á ? « sarna odpovídáte odsuzujícím verdiktem /-Ano«, poněvadž kdo naslouchá a přisluhuje lhaní, stává se spoluvlnným.
Přesto však mám dojern, že stejné. Jako převážná
většina národa, tápete ve trnách při hledání pravdy.
I když riskují, že » O b z o r y rnůj dopis neotisknou ( v kterémžto případě Vám j e j doručím přímo;, pokusím se
stručně věc objasnit:
Zůstaňme u těch » O b z o r ů « / Nechci tvrdit, že by
//Obzory« tiskly zřejmé nepravdy. Naproti tomu však
nemohu ani jim přiznat, že by tiskly pravdu c e l o u .
Váha pravdy, kterou zamlčují, převažuje však váhu
vyslovených Jirnl pravd. Výsledkem Jest zcela «kreslený
obraz situace. A při tom dlužno přiznat, že » O b z o r y «
Jsou čestnou výjimkou našeho rozčleněného tisku. Je-11
jejich obzor tak ťizký a «kreslený, nedivte se, že škála
pravdomluvnosti ostatních klesá až hluboko pod nulu.
Tážete se, proč je tomu tak? Poněvadž nemáme t. č.
jediného nezávislého činného politika, ani Jedinou nezávislou politickou stranu, ani jediný nezávislý časopis. McbeostřeJfil politická censura mluveného, či psaného slova nemůže působit větší zlo, než politická závislost jeho autora. Vždyť censura potlačuje a upravuje
Jen slova již vyslovená a vytištěná, v nejhorším případě jen slova k vyslovení a vytištění Již přichystaná.
Politická závislost naproti tomu potlačuje a formuje
samy rodící na m y 6 1 e n k y ještě dříve, než byly
obráceny ve slova, či písmena! Tolik na vyvrácení obvyklé námitky, že nemáme censuru a že máme plnou
svobodu slova I tisku.
Pánové v »Obzorech« a v Jiných časopisech ml namítnou, že co slovo to lež, že přeháním, že Jejich redakce Jsou svobodné a nezávislé, poněvadž odpovídají
politickým stranám, Jež jsou nezávislými, suverénními
představiteli národních složek. A zde Jsme u dulšl základní nepravdy.
Žádná z našich politických stran není nezávislá, poněvadž všechny odpovídají kumulativně za Národní
1'roTitu, která vládne této polovici republiky. Neset' pak
každá z politických stran jednu čtvrtinu vládní odpovědnosti, což však
aby nebylo omylu
neznamená,
žo by každá strana nesla odpovědnost Jen za každý
č l v r l ý vládni skutek, nýbrž prostě, žo každá z nich
participuje jednou čtvrtinou na v S em, co vládě Národní fronty lzo připsali k dobru čl lt tíži.
Definovali-II jsme si takto po stránce formální právně-polltlckou odpovědnost politických stran za výsledky
vládni činnosti, Jak 00 projevuji v našem veřejném životě (t. j. politickém, hospodářském, 1 nančníin, kulturním, sociálním, ale l mravním, společenském a rodinném) životě, podívejme se zblízka, jaký jest .skutečný stav s hlediska politické praxe.
Tak radikální uskutečňováni tak ů/.eo vyhraněného
programu Národní fronty vyžaduje, ba předpokládá
Úplnou shodu všech partnerů, neboť veto a přehlasováni jednoho z nich znamenali by rozbití souručenství.
Jak již výše bylo uvedeno, soul, as HO vším, co se stalo
a co se děje, ukládá každému partneru plnou společnou
odpovědnost za vše. Jak Je vSak možné
ptám se sáni
za sebe 1 za Jiné
jak Je možné, aby strany vybudované na programech tak různorodého světového nazíráni (od nojzozš! pravice až k nejzazšl levici) shodovaly se při tuk radikálním uskutečňováni tak 1i7.ee vyhraněného programu, když kompromisy Jsou tam tak
vzácné iv k pohledáni, jako fialky na kasárenském
dvoře Ï
Tím, že vláda Národní fronty přestavuje od základu
celou orgnnlsael našeho veřejného života (t. j. bourá
starou a staví novou), způsobem, vymykajícím se, t>a
přímo odporujícím filosofii a programovým zásadám
těch Cl oněch politických stran, lze bez váhání tvrditi,
ř.o všechny, nebo aspoň většina z nich přestaly existovat! (.'da dočasně čl trvale, jest nerozhodným) ve staré
formě Jako samostatné právnické složky Národní fronty, staly ao pouhými frakcemi jedné nové strany, jejíž
správné jméno jest Politická strana národní fronty.
Málo na tom záleží, že jednotlivé f r a k c e se hádají buď
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o methody, jak zásadně již dohodnuté věci uskutečňovat, nebo o podružné v ě d taktického jen významu,
najrné o akvisiei hlasů před volbami; že se snaží v y manévrovat si výhodné strategické posice a mocenská
postavení přinášející výhody; málo na tom záleží, žs
k formálnímu splynuti dosud nedošlo, že to dosud nebyío vyznačeno ve firemním rejstříku. Praxe to potvrdila a to j e to hlavní.
Neoznačuje-11 se skutečný stav věci pravým jménem,
lze chápat, že se tak děje z rozpaků vyvěrajících z odia
totalisrnu, jenž dosud nelze harmonicky sladit s principy demokracie, ač I v tom směru v ý v o j je na postupu.
To však potvrzuje jen další vykonstruovanou nepravdu našeho veřejného života, nepravdu nikoliv druhořadého významu, že totiž máme ve skutečnosti t. č. jen
jednu Politickou stranu národní fronty, dělící se na
čtyři frakce, a nikoliv čtyři strany seskupené v jednu
frontu.
Jak hluboce a pevně se tento stav zakořenil do našeho kyprého politického života, vyplývá ze závazného
prohlášení všech mocenských činitelů, že výsledek voleb nemůže mít vlivu na změnu naznačených zásad, že
v nejlepším, čl v nejhoršim případě může způsobit jen
číselné přeskupeni kvot mezi jednotlivými frakcemi.
S Churchlllovou světovou politickou koncepci lze souhlasit a lze s ní nesouhlasit. Kdo však nesouhlasí s Jeho
definici demokracie, jak ji právě vyslovil v N e w Yorku,
s tím o demokracii, jak se projevuje v na£í předs'.avě,
nelze diskutovat. P r a v l l ť Winston Churchlll: »Demokratické vlády se zakládají na svobodných volbách. Svobodně se voli strany, které chce mít lid u vlády, lid má
právo Je kritisovat a může vládu kdykoliv ústavní cestou změnit. Sotva však se mohou nazývat demokratickými volby, v nichž směji vystoupit kandidáti pouze
Jedné strany a kde volič nemůže proti kandidátu protestovat tajným hlasováním.« í když naše volby budou
tajné, nemohou za daných okolnosti rozhodně mít nejmenSího vlivu na ústavní zrněnu vlády (leč nejvýše
v osobách), 11a změnu vládního programu, nebo na zavedení zákonodárné kontroly, kterou účinně může provádět jen parlamentní o posice, poněvadž ať ve vládě
bude více nebo inéně Petrů než Pavlů, budou to opět
Jen tl staří Petři n Pavlové, kteří rukou společnou a nedílnou budou nadále sdílet Jeden den svátečni
Potvrdil to ostatně sám president republiky ve své
rozmluvě s delegaci Svazu české mládeže, když uvedl,
že to nemá velký význam, k jaké politické straně s? kdo
přidá, a že »stejně pro celek má nepatrný význam
okolnost, zdali při volbách získá ta čí ona strana určitý počet hlasů. V ž d y ť strany jsou si tek blízké, že ve
prospěch celku budou muset dělat více méně tut''ž politiku.* President republiky se dále (cituji z
L. D.c)
zmínil o psychologii politické sírany n o tom, jak všechny strany bez v ý j i m k y jsou proti totrlismu. ale jak
každá z nich je pro totalismus svůj vlastni.
Vyplývá z toho: Je-11 kdo pro tot: smus vlastní, jest
pro totallsm celkový (i když snad z iadně j > proti němuí, je-li na život a na s írt nerozlučně spjnt s jinými
stejného založení. V ž d y ť všechno úsilí, jež vkládá v tom
případě do svého vlastního totalisrnu (jenž j s i výrazem
taktiky, nemůíe účinně odporovat totalisrnu c :i;ovímu,
při němž se může svézt s sebou), nalézá ohlas i porozuměni u svých politických partnerů, spojuje se s jejich totnllsmy a nakonec se vlévá jako veletok v je<' n mohutný státní totallsm, jejž Ferd. Peroutka nedi.vno tak přiléhavě označil jeko ¡-čtvrcení repubKky«.
Každý, kdo má republiku upřímně rád, jemuž z á j m y
celku jsou nad z á j m y osobními, kdo se dovedl ubránit
oportunlsmu a zachoval si nevýnosné Ideály vedoucí od
zklamání ke zklamáni, musí sdílet s Vámi, drahá paní
Slívová, zatrpklost z úpadku veřejné mravnosti, lež za
postupujícího rojkladu duchovních hodnot, humanismu
a obecné civlPsace, žel. sdílí s nimi svůj osud. Doufejme. že jen dočasně, nebo" dříve či později onfit » v e j d e
Ježíš do chrámu Eožího a počne vymítá ti všecky prodávající a kupující v chrámě a stoly penězoměnců a
stolice prodávajících holuby zpřevrací. <
Dr Pavel Stránský, Praha H L
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K U L T U R A VE S V Ě T Ě I U NÁS
Slova a slovíčka
stami slavnostní a k t . . . Pověřen ec
(poverenik?) . . .
Zplnomocněnce . . .
Zasazení... Zaměření...
Vloudily se snad mezi noviny, které právě* čtu, nějaké staré piotektorátní odpadky? N i k o l i v . . . To je
žeň slov z československých, republikánských a demokratických novin
a března 1046!
Řeknete:
slova ...,
slovíčka . . .
Jen slovíčka? Spatným by byl psychologem a špatně by vedl svůj národ, kdo by podceňoval — slovíčka.
Slovo, hozené do d a v u . . . Slovo, za
kterým šel lid . . . Slovo, dvě, tří slova . . . Ale j a k á slova! Nedávno
jsme vzpomínali té dvojice Masarykových slov: »Pravda vítězí!« V nejhoršlch chvílích vedla národ a jejich
náplň je tak mohutná, že by bezmála
stačila jako jediná pedagogická zásada, a bylo by v nich všecko to,
co do výkladů o lidské morálce vkládají učení lidé. Ale byla to zase jiná
dvojice slov: krev a půda, zlověstné
německé F.lu-Bo, a co zla se natropila! Dva páry slov, dvě dvojice hesel! A porovnejte jejich náplň, doberte se jejich podstaty a uvidíte:
ušlechtilého a vzdělaného muže na
na jedné straně, a na druhé . . . Však
jsme je znali! Jsou stejní pod svým
stejnokrojem, včera 1 dnes, katovi
pacholci všichni bez rozdílu.

přednášky o Masarykovi, o poměru
člověka k člověku, nebo přednáška
dr. Konečného o I O I Ů , co je to lid. To
byly přednášky, které se vryly v paměť posluchačů, kteří na tyto přednášky v 8 hodin ráno již čekají. To
byla slova zušlechťujte! duši, která
v této čtvrthodince posluchači očekávají.

Nepochybuji, že přednáška o výchove a poměru k dítěti je aktuální
a důležitá, aie neni to julen nasyceni
duše
není to přednáška se svátečním obsahem. Je Iřeba otevírali ňlršl
ouzor posiuchačů právě v toni směru, aby rozpoznávali dobré od spatného, pravdu od lži a jakost od braku.
V
těch čtvrthodinkách
dovodil
přednášející strhnoutl posluchače k
p ř e m ý š l e n i — a to je dnes nejvíce potřeba vychovávali přemýšlivé
jednotlivce. Každý pak dobrý, za sebe odpovědný jednotlivec je platnou
složkou národu a budou-li Všichni individuálně dobři, Je dobrý celý národ.
Pak nebude musit nikdo v budoucnu říci na svoji obhajobu Jako K. H.
Frank: »Podlehl jsem (lávovému šílenství.«
Víc než hesel a halasného chváleni
je třeba krásnými »Živými slovy* li
cl posluchačům pravdu a poukázat
na chyby, které jen přemýšlením a
A tu najednou čtete »státní slav- poznáním jich je možno napravili.
nostní akt«. Odkudpak to jen znáA proto prosíme Brno, aby tak,
me? Aha, na tyhle akty, a kdoví na jak slibně začalo i na dále pokračojaké ještě jiné, si potrpěl ten. jemuž valo!
R. P.
Jan Masaryk tak rád říkával Sehlkkelgruber. Nebylo pohřbů vynikají- Nový převod Dantova
cích členů partaje, byly jen staatsa k t y . . . Ve vyplundrovaných podni- »Novéno života«
cích zasedali jen zplnomocněné!, jeV díle nesmrtelného básníka »Božjichž první zájem se obracel vždy ské komedie« Dante A.lighieriho zak pokladně . . . Takového zplnomoc- ujímá jeho skladba » N o v ý ž i v o t « .
něnce — až do toho zájmu o poklad- (Vita nuova) místo velmi významné.
nu — měl i náš kurátor Neurath a Důvody pro to jsou několikeré. Je to
s jeho pomocí nás, dočasně zbavené především první jeho větší dilo, ktesvéprávnosti podvodným soudním ří- ré sestavJl roku 1202 v celek z řady
zením, okrádal, jak kde mohl. A ej- básní napsaných během dcsitl let na
hle, my nyní máme už zase zplno- počest jedné z nejznámějšich žen
mocněnce! Zní to snad lépe než zásvětové literatury, Beatrice. Ale puk
stupce ? A což pověřenec ? — Dejrne
sí už jednou pozor na slovíčka! je tu jedna věc, která je novým poDnešní pověřencí mohou být, ne, oni tvrzením staré pravdy o tom, že nedojlsta j s o u , poctiví lidé; vždyť to ní nic nového pod sluncem: jeho
už nejsou Němci, ani poněmčencí, a skladba je něčím, čemu nyní říkáme
literární pásmo, protože vedle básní
přece . . .
M. P.
je tu pronaický spojující prvek, který nejen spojuje různorodé verše v
»Živá slova« v rozhlase
organický celek, ale je zároveň pozoruhodným vyrivětlenim pro vznik
Již po druhé slyšíme v ranním ne- a časové zařazení jednotlivých bádělním rozhlase z Brna pod j-Zivýmí snických čísel. Biči se tu v časové
slovy«, sice velmi pěkné přednášky, posloupnosti celý příběh básníkova
ale svým obsahem nehodící se do to- seznámení se ženou, kterou si sílou
hoto vysílání.
své básnické Imaginace přepodstatRozhodně to nejsou ta krásná ^Zí- ní! ve véčný symbol vznešeného ženvá slova : jako dříve, z nichž poslu- ství až do dob smutku, kterým se
chač čerpal posilu, jimž naslouchal naplnil básníkův citový život po Bease zatajeným dechem a na n5ž se tě- tricině smrtí. Původně napsané verše
šil tak, jako v dobách útisku na slo- obsahují bezprostřední citový záživa Pavla Svatého, dr. J. Stránského tek, k jehož objasnění se pak básník
a jiných.
vrací nejen proto, aby vysvětloval
Takový hluboký dojem zanechaly to, co by mohlo zůstatl čtenáři ne-
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srozumitelným, uie uiké proto, aby
snovu a r.novu měl možnost net
aspoň průisou to, co se mu nezdálo
býtl veršem dostatečně plotně vysloveno. .Právě v tom prolínáni vei\ ovelio přepodslutněnl r.ážttKu n pro
salekého r.á/numu tkvi literární vy:.iuuii, kouzlo u ltd; ké přiblíženi básníkovu nitru čtenáři. Tato Dantova
skladbu byla již kdysi přethuno enu
do češtiny samým Jaroslavem Vrchlickým. Nový převod Je dílem lOmlln
Janovského, který vlastni skladbu
uvedl užitečným a objasňujícím ůvo
dem o básníkovi, Jeho tlilo I významu této skladby. Pii převodu samém
si počínal s pozorným smysleni pro
to, aby překladu uchoval kouzlo bezprostřednosti i časové v/.dálenonll od
běžného chápáni soudobého čtenáře.
Vznikla mu tak kul. ku i vi šl íiio
půvabu, které 1 vnější roucho uul
nakladatel Jar. PodrouŽek opravdu
piiléhnvé.
F.
J.

Nové dílo
Ze zkušenosti vimo a uouč.usný politický život nám o tom podává niiio
ho důkazů, že žádná vládni soustavu,
ledy aul ústava demokratická, není,
dokonalá, poněvudž se může «vrh
noul, V tom Uuly i demokracie sleduje
1 ostulul věci lidské. Demokracie |n
Už není ani talc problémem formy
a Instituci!, Jako spiše duchovni naplní politického a státního života,
Tuto náplň ovšem vytvářejí ZMIIC občané a tak, se dostáváme, k věčnému
problému všeho sociálního života, že
totiž všechno záleží na lidech a že.
ncslačl přttdělávut Instituce, pokud
nedovedeme přetvořit člověku, V ovzduši mravní odpovědnosti v tluclm
Uvobody a vzájemné občanské úcly
by odpadlo mnoho problémů, které m ,
musl řeftlt nchospodárnýinl Institucemi.
V demokracii a zvláště v lidové demokracii záleží daleko víc nežil v jiných ústavách na občanech, lo jest
nakonec na Jejich výchovů. Proto je
potřebí uvltatl všechny snahy, které k moudré a klidné výchově sociální a politické vedou, proto také vítáme edici »Nové dilo«, která právě
vychází v nakladatelství O. A. T.
Universurri v Praze. Jsou to brožury
nevelkého rozsahu, ale hutného a
cenného obsahu. Je jejich velkou výhodou, že se v nich nemluví prsním
těnem a stylem jako ne mluvívá
s balkonu, což bývá největši vadou
podobných brožurkových edic. Jejich
tón je klidný, avšak myšlenky Jsou
nové a dávají mnoho podnětů k přemýšleni a k praktickému uplatnění.
Jejich pokrok není pokrokářfltvírn,
ani bezhlavou rcvolučností. Jejích,
programem je kulturní, sociální a
hospodářská
reforma,
prováděná
střízlivě n ohledem na spravedlnost.
K jednotlivým brožurám se ještě
vrátíme, nyní j,ro stručnost uvádíme jen jejich výpočet: Dr Bohdan
Chudoba: O novou če&kou školu; dr.
Marek Weirlch; "Účast zaměstni-nců
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na zisku a kapitálu podniku; Joaeí
Kopec: Pohled k Východu; dr. Jiří
.Slaba: Odborářská pollťfca SSSR;
dr. Miloslav Skácel: Demokracie a
politické stranletvl; dr. Jiří Slaba:
;i.íiLnl zřízeni SSSR; dr. ^Bohdan Chudoba: Majetek, práce a. sociální úkoly; dr. Miloslav Skácel: Socialismus
a sociální reforma; dr. Ctibor Mařan:
Naše křesťanská tradice; prof. dr.
Václav Chytil: Kurs národního hospodářství.
1p

Sborník lidového umění
básnického
-Vlezl knihy, které Jsou určeny pro
mulé I vllcé čtenáře, patři Jisté tenUi statný svazek (Karel 1'llcka, Franl.lfle<k Volf, Karel Svollnský: Český
lok (Jaro). Vydala Družstevní práci 1,'ralial, který Je společným dílem
pilných sběratelů plodů lidového básnici vl a malíře nad Jiné povolaného.
,)n to soubor pohádek, písni, her l timen, říkadel I hádanek, které pořadatelé umné seskupili v rámec Jarního
probuzení přírody a naplnili lak tu
t<< knihu nejen radostnými projevy
životního rozkochánl, nýbrž zároveň
lnice příslibem a vírou ve vééný život
národa, který dokázal tolik kouzelného v úseku tvořivé lidové fantasie,
/iňslužné dílo, které soustředí Často
neznámé texty národních písniček a
říkadel, má hýli rozvrženo celkem do
čtyř svazků, odpovídajících ročním
dobám, takže po vydání vflech těchto
svazků budu mlLl čtonář v ruco noj-

dftkladnSjSÍ a nejúplnSjší sborník tolik, aby plně vyčerpaly celou zásobu. Ale jisté je správné, že zpěvní
české a moravské lidové poesie.
a říkánkové texty, často třebas t jePořadatelé rozdělili knihu do celé nom dvouveráové, byly proloženy pořady oddílů, charakterlsovaných buď hádkovou prózou. Přispělo to neobyoznačením časovým, místním nebo čejně ke zpestření knihy a to tím
příležitostným a do každého z téchto yíce, že leckterá ze zařazených pooddílů dovedně soustředili z bohatého hádek bude pro malé 1 velké čtenávýběru krajových variant ty nejvtip- ře, i když jsou v pohádkvém světě
nější, nejzvučnéjfií a jazykové nej- sebevíce obeznámeni, úplncu novinryzejáí. Tak tu rnáme oddíl předjaří, kou.
orání, o panském dvoře, o rozsévači,
Ale to, co dodává knize větší a
o pašijovém týdnu, o zbojnicích, o
máji, děťátku, ale také o pouti a umělečtější cenu, je obrazová výzdo0 muzice — prostě Jsou tu veršem ba Karla Svolí nského. Bez ní by
zachyceny všecky podstatné práce, možná opravdu kniha byla spíše vězvyky a radosti, které s sebou při- deckou a kriticky zpracovanou sbírnáší tato nejkrásnéjší doba. Není tu kou plodů lidového básnictví, jak o
však zapomenuto ani na řadu dět- tom svědčí uvádění místijího původu
ských her, které jsou tu ¡»dány sku- Jednotlivých zařazených čísel nebo
tečné Jaíiné a názorně, takže mohou slibovaná citace vSech použitých prabýtl přímo učebnou pomůckou pro menů, která bude uvedena ve svazku
vychovatele dětí, právě tak Jako no- čtvrtém. Uměni K. Svollnského vnestové záznamy celé stovky národních lo však do knihy jasnou a úsměvnou
písní umožní, aby se děti naučily pohodu, jeho jásavý a barevně roznejen zpívat, ale také milovat slovní hýřený doprovod textů, jeho smysl
1 hudební bohatsLví, vytrysklé z duše pro půvabnou podrobnost a jeho bohaté zkušenost! v kresbě zvířat, ptáprostého lidu.
ků a květin jsou samy o sobě výJestliže veršová náplá knihy od- znamným uměleckým činem, tím spípovídá pojmově oddílům, Jak byly še, že lidová duše se projevuje 1
v knize vytvořeny, nelze totéž pro- v jeho kresbách ve své zázračné a
hlásltl o pohádkách, jichž Je tu také dojemné prostotě, která tak mocně
podán pěkný výběr. Nutno uznat!, zaujme naše mysli a srdce. Tak byla
že bylo někdy těžké najití v pohád- společným úsilím tří lidí vytvořena
kovém Ixihatstvl českého a morav- práce, na kterou můžeme býtl opravského lidu čísla, která by tak zcela vy- du hrdl a která by se měla stát! knihovovala měřítkům, Jež si pořadatelé hou každé české domácnosti. Neboť
stanovili. Také nebylo jistě ani zda- je to lcnlha národní tradice a národní
F. J.
leka možno, aby USch pohádek bylo svěžesti.

Kniha týdne
(Clanovy »Deníky«. (The Clano Dlarles, 1039—1913).
New York, 1910,
Knižní a politickou neusne! americkou je kniha »Tho
Diano Dlarles, 1039 1943«, vyšlá právě u firmy Doubleday & Co. v New Yorku. Bývalý státní tajemník Sumnor VVelles napsal k ni úvod, v němž podal skvělou
UaraUteiistlku Italského zahraničního ministra. Poznal
ho /,n své návštěvy v ftlmě, v únoru a březnu 1940, kdy
,inko posel presidenta Roosevelta měl za úkol vyšotřlti
sil unci v hlavních městech evropských a roforovatl pak
0 možnostech přivodili mír. Víme, že takových možnosti
lehdy nebylo. Němci byli plně rozhodnuti a připraveni
lt totální válce.
VVoiles ujišťuje, že maximum, jehož Ameriku mohla
leluly docílili, bylo zUbránltl přímému vstupu Itálie do
války nu struně Německu, Italské veřejné míněni
m výjimkou malé skupiny fašistických vůdců
bylo
proti válce; jednak /.o strachu a z nenávist! proti Německu, jednak u vědomi, že Itálie by nemohla válkou
nic Klskntl. Clano sdílel toto mínění a netajil se jím.
Ko/,hodný krok učinil jen Mussoltul. Clano, ačkoli dle
svědectví VVellesovu měl dostatek osobní důstojnosti
1 odvahy, byl pouze jedním z. jeho lokajů ve zkorumpovaném vládním systému. Vůle Dueeho, l když s nim
nesouhlasil, byla pro něho zákonem stejně jako pro lcažd"ho v Halit, od krále až do posledního ministru.
VVoiles jo korunním svědkem pro autentičnost Cinnovýeh denníků, 8 » l e h l Cinno sám mu r. 1940 některé
úryvky četl a které právem považuje -a jeden
nejennějáích historických dokumentů naší doby.-. Jsou
•všem J dokumentem nemilosrdně odhalujícím cynické
•ákullsí německo-ltulské diplomacie /.a války. Vydavav l anglického překladu. Hugh GlUson. vypravuje v úvodních poznámkách. za jakých dobrodružných a dramatických okolnosti Clonová vdova. Mussollrdho dcera
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Edda, Je propašovala do Švýcar, kde po několikatýdenním vyjednávání Paul Ghall, reportér chicagských
»Daily Newsc, od ní získal povoleni pořídltl mlkrofilmovou reprodukci a právo k uveřejnění.
*

Předa vším jiným deníky odhalují osobnost pisatelovu Jako nemorální produkt úplně dekadentní periody
v Italské historii. Pro něho morálka v mezinárodních
stycích prostě neexistovala. Byl úplně zaujat koncepci,
že pouze moc je právem. Otázka, zdali Italský lid má
býtl dotázán dříve než národ bude vržen do války . . .
mu nepřišla na mysl. A přece jeho schopnost vidětl
jasně, kde spočívá skutečná bezpečnost Itálie, ukázala,
že daleko převyšoval muže, jenž byl jeho tchánem, jeho
politickým šéfem a nakonec jeho popravčím. Ciano
prohlédl německé plány dokonale a neměl nejmenšlch
Husí o tom, že Rvropa ovládaná Německem by znamenala I konec samostatné Itálie. Byl ováem neschopen změnítl směrnici Mussolintho a všecky jeho pozdější pokusy blokovat! otrockou politiku svého tchána vůči
Německu selhaly. Welles vysvětluje to rodinnými pouty
a fašistickou korumpovaností povahy. Když se konečně
o to pokusil v osudné schůzi Velké fašistické rady v červenci 1043, bylo již pozdě.
V závěrečné kapitole, psané 23. prosince 1943 v kobce
veronského vězení, vysvětluje Ciano, že psal své deníkové záznamy jako pouhv materiál pro pozdější snad
autobiografii. Tváři v tvář smrti ujišťuje, že -události jsou fotografovány bez retuši a sdělované dojmy
jsou bezprostřední, nefalšované, neovlivňované kritikou
a moudrosti pozdějších let-. "Uměl psát. . . Jeho sloh je
rafinovaně prostý, ostrý, ironický. Je vidět, že studoval nejen na universitě, nýbrž S v životě a že by! nějaký
čas i divadelním a uměleckým kritikem. Líčí své rozmluvy s Ribbentropem a Hitlerem v letě 1939 a ujišťu-
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je, že od počátku se snažil zabránit! konfliktu; ale cynické, nezměnitelné odhodlání jej prý donutilo k »politice kolaborace, neboť v naši zeměpisné situaci jsme
sice nuceni nenáviděli SO milionu Němců, umístěných
brutálně v srdci Evropy, ale nemůžeme je Ignorovali . . .
Šílenství jejich vědce stalo se náboženstvím jeho následovatelů. Každá námitka setkala se s odmítnutím
nebo dokonce s výsměchem* .
Opět a opět si trpce stěžuje na »předivo lží, intrik
a podvodů, berlínské politiky vůči Itálií za údobí její
neutrality. »Nikdy s námi nebylo zacházeno jako
s partnery, nýbrž vždycky jako s o t r o k y . . . Pouze
nízká zbabělost Mussoliniho mohla lo snášeli bez odporu a předstírat!, že to nevidí.« O nejdůležitějšíeh rozhodnutích berlínských se dověděli italští vládci ex post
Útok proti Sovětskému svazu byl Itálii oznámen půl
hodiny po tom, když německá vojska překročila hranici. Neděli před tím, kdy už svět byl pln pověsti o nadcházejícím Útoku, jednal Ribbentrop v Benátkách s d a nem a s naivní tváří ujišťoval, že nic neví, »poněvadž
každé rozhodnutí je uzavřeno do neproniknutelných
prsou vůdcových. Ale jedna věc je jistá: jestliže na ně
podnikneme útok, Stalinovo Rusko bude vymazáno
z mapy během osmi týdnů ..
V závěrečných odstavcích, v nichž znovu ujišťuje
pravdivost a upřímnost všeho, co zaznamenal, prav!:
:-Za několik dní falešný tribunál prohlásí rozsudek,
který už byl rozhodnut Mussolinim pod vlivem onoho
kruhu prostitutů a bílých otrokářů, kteří po několik
let týrali Italský politický život a přivedli naši zemi
na pokraj propasti.« Stěžuje sl, jak hanebně a nelidsky
Němci s nim zacházeli a utěšuje se vědomím, že posmrtné ocenění pravdy přinese ulehčení nevinným a
postihne ty, kteří jsou odpovědni . .
A
Obhajoba Cianova musi se ovšem čisti Jako záměrná,
i když fakta v ní uváděná jsou pravdivá. Vskutku je
lo groteskní obraz oné korupční bandy, která přes dvacet let terorlsovala svět. Jako červená nit táhne se
deníky tendence ukázatl, jak často v základních věcech nemčl pravdu Mussollnl, nýbrž Clano. Není divu,
že nakonec kniha vyznívá v krutou obžalobu Mussoliniho. I když pisatel sám vypadá pak o poznání lepál
než ostatní Členové fašistické vlády, přece celá surovost
režimu vystupuje v osvětlení tak nahém, že musí být
výstrahou každému, kdo je ochoten se poučit z historie.
Velikášství Mussoliniho, jeho ješitnost, neznalost zahraničních poměrů, opovrhování lidem
to vSe. se rýsuje začaslé až do karikatury: /Italská rasa je rasa
ovčí. . . Aby národ se stal velikým, rnusí být poslán do
boje, i když jej musíš kopnout do zadnice.« Tak mluvil vůdce italského lidu . . .
V rozporech Mussolinl-Ciano deníky vysvětlují leccos
k pochopení anglo-amerícké politiky vůči Itálii za války. Němcům nemohlo býtí tajno, že Clano jim nedůvěřuje a je zcela možno, že Mussolini jej dlouho držel
jako možnou spojku s Anglií a Amerikou. Historie
Cianovy účasti na spiknutí a jeho zatčení zůstávají,
ovšem nevysvětleny.
Je pochopitelno, že většina záznamů týká se takových osobních zážitků a dojmů pisatelových, které jsou
v souvislosti s vnitřní a zahraniční politikou Itálie,
s jejímí intrikami v Egyptě, na Balkáně, v Jugoslávii,
v Albánií a jejích peripetií v poměru k Německu
i k mocnostem západním. Deníky obsahují však i včel
rodinné, jež cynického diplomata staví do trochu lidštějšího světa. Ale je tu i několik záznamů, které se
týkají Československa.
Dne 14 .března 1939 píše: ¿Zprávy ze střední Evropy
jsou stále vážnější. Ribbentrop po prvé mluvil s Attolicem (italským velvyslancem v Berlíně) a dal mu na
srozuměnou, že německý program je skončen; ínkorporovati totiž Čechy, udělati ze Slovenska vasalský stát
a podrobiti Podkarpatskou Rus Maďarsku. Dosud není
známo, kdy to vše nastane, avšak taková událost učiní
na italský lid velmi zlý dojern. Osa působí pouze ve
prospěch jedné strany, která směřuje k tomu, aby nabyla obrovských rozměrů a jedná výhradně z vlastní
iniciativy bez ohledu na nás. Vyložil Jsem své stano-
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visko Dueemu. Byl opatrný ve své reakci a zdálo se,
že nepřikládá věci valného výisiiamu ..
A následujícího dne: »Události nabyly za noc.l neobyčejného spádu. Po schůzce mev.l Hitlerem, Háehou
a Chvalkovským německá vojska r.aěala s obsazováním Cech. Věc je vái'.ná, zvláště proto, že llttler ujhuoval každého, že nechce mioktovatl aul jediného čeeha.
Tato německá akce na žádný způsob neničí československo vytvořené ve Versátiles, nýbrž lo, Jež bylo
konstruováno v Mnichově a ve Yidnl. Jaká váha mu.,o
budoueně být! přikládána takovým prohlášením a adbům, které se uá.s týkají mnohem přiměji" Je bej účel
no poplratl, že věc se týká I Italského lidu a pokoiUjo
jej. Jo nutno dáli mu satlsfaluit a kompensaci; Albánii .
Během podzimu 1080 zaznamenává několikráte trpce,
jak Ribbentrop jej nechává v uojlsUilě o německých plánech a jak vnttnu situace v Německu a okupovaných
zemích se horši 20, listopadu píše: »¡¡Správy z Pruhy
vedou nás k přesvědčeni, že situace je nesnadnější než
oficiální zprávy připouštějí. Puco Je uspokojen zvláště
proto, že se domnívá, že čoslul krlso udrží nebo s nul
1 bude torpedovali zamýšlenou ofonslvu na západní
frontě. Pro Mussoliniho myšlenka na Hitlerovo vedeni
války a ještě více na její vyhráni jim Je nesnesitelná.
Dává Instrukce našemu konsulu v Prav,o, aby dal Čechům radu. aby se drželi komunistů. To učiní německé
roprcsálie tvrdšími a zdůrazni důvody pro neshody
mezi Moskvou a Berlínem . .
Bylo by možno citoval vice. Ale I tyto drobné ukázky
o věcech nám blízkých jsou nejen dokladem (Tunový
chytrosti a prozíravost 1, nýbrž l onoho muikrupulosniho
cynismu, jehož součásti I oběti «rtiu se nlul,
Dr J. I-iOweitbiioh, Now York,

D i v a d l o týdne
Henrik Ibsen, Opory společnosti. Přeložil Jaroslav
Kvapil. Režie Jan Skoda Výprava Jan Hládek Realit)-,
licité divadlo.
Realistické divadlo nu Smíchově Jo v Praze Jedinou
scénou, kam člověk muzo Jit bez ohavy, že laido tiv, d
kom nové umělecké ostudy. Ne, že by lunt mMl samó
vynikající Inscenace; (de úroveň Jo tmu vždy slunná,
piáce s liercl na první pohled patrná, dramaturgie 1 režie pracuji podle plánu a celý soubor se stálo lépo užívá.
Inscenuce Ibsenových »Opor společnosti* jo maltól n-ž
představení předchozí, po stránce režijní I horoCité.
V hereckých projevech hned několika herců, zojin.'nu
Dubského Jako konsulu IJernIeku a Zrotulu jako bnu.ru
jelio choti, je přespříliš kfečovltoutl a nejistoty, Jež by
ukazovala na kvapné nastudováni. Petrovhrká I řbnojkalová jsou Jako obvykle technicky výborné, ale pannu
večera puti i Marii Novákové jako paní Bernlekovó; už
dlouho jsem u mladé herečky neslyšel slovu mlu/ená
s takovou čistou horoucností a vnitřní opmvdovosí.l!
Jan Sládek postavil velmi působivou scénu, postami «o
o výrazné kosLymy a pěkné dobové účesy a dal tak ve
spolupráci se Škodou Ibsenově hře onu těžkou atmosféru okázalo mravopočestné venkovské rodlůy, jejíž citlivější členové nemohou než toužit po dálných mořích
a širých oblacích svobody. Je-II už třeba hledat aktuálnost v Ibsenových společenských pitvách, pak by JI
spatřoval spíše v této touze po útěku za svobodou, rr-ž
v nějakých paralelách politických, jak se o nich nesmyslné mluví v divadelním programu. Prý vyúst ní
hry nutno pociťovat ; dnes už Jako nedostatečné a nečasové .. a O témpora, o mores!
Pftuper.

Film týdne
Nedávno obnovená premiéra filmového zpracování
Čapkovy Bílé nemoci je nám podnětem, abychom promluvili nejen o tomto filmu samém, nýbrž í o celkové
situad českého filmu po stránce námětové.
Jsme opravdu hrdí na to, že český film ve svém
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aktuálním ¡)OH'ňní dosáhl takového výsledku, Jakým
byla a je I3ílá nemoc. Tírn hůře véak dopadá «rovnání
H n;'''fm dnešním filmem, který po stránce nárnétové
věnuje svou váženou pozornost; minulosti anebo
Ještě vzdálenéjňí minulosti.
V práci je na příklad několik námětů z doby okupa/:«<po stránce dějové) Dobře. Zajisté j>- chvályhodný
f\
;l zachytit nedáVno minulé ponížení na celuloldový
i • -,a pamět budoucím generacím nebo nárn samým,
kdybychom snad po nějaké době pozapomněli. Nezájem
0
nsl.va o v'<!<čné filmy v té <51 oné formě
podotýkám: ne vžily k vlastnímu prospěchu
vykoná tu
ovíeiri svůj áirol. T w i f ž : •«•>|ová výroba těchto filmů
nejenže nerií na inísté, nýbrž bude muset být pravděpodobně nu čas přerušena, dokud -¡i nervy diváků trochu poodpočinou ft dokud zase nebudou potřebovat drás/i"é bodání strašlivých zážitků Hu-ie to k proipf-ehu
1 umélcňrn, nebol.' nevěřím, '/.<• by jediný z narychlo napsaných okupačních námětů, k jehož reallsacl bylo přistoupeno, dosáhl nadprůměrné hodnoty. Je ovšem nutno
se pozastavil nud tím, že z doby okupace nebyl žádný
námět revolučního obsahu připraven předem, jako je
lomu v Jiných uměleckých oborech.
Do kategorie hlstorlsujíeleh filmu patří nyní dva:
Vávrův Nezbedný bakalář a Steklého Zlaté město.
Vytkl Jsem na tomto místě nedávno, že tyto filmy
hlslorlsující, t. j. ty, které mají historii pouze svým pozadím a nc/aehye.u |í ukufeěné historické osoby él události, jsou pro nfís Jen nákladnou podívanou, nikoliv - Jak od těchto filmů očekáváme
poučením z minulosti
a
pro fllrflí vrstvy
nabytím konkrétnějšího vztahu ke skul eěriostem a osobám naéf bohaté minulosti.
Zejména rež. Vávra by mě| své síly věnovat při svých
• 1 "'">no<ilceh tomuto značně vvAftfmu úkolu, a to tím
spiše, že reallsael připravovaného filmu Roháč z Dubě
podle husitského dramatu A. Jiráska, byl pověřen rež.
V. Horský, pro tento úkol kvalifikovaný dobrým Janem
Vvravou. ale také několika podprůměrnými komediemi.
J lnuk však slyšíme s této strany zprávy potěšitelné,
scénář prý je velmi dobrý, takže můžeme doufat, že
rež. Horský nezklame.
Nolvesololfllm případem, ostatně nás docela dobře
eharakterlsujlcím, Je Inscenace Nikoly ňuhaje. Olbrachlův Nikola )e v románové literatuře jistě mimořádné
dílo. Uznávám, že dramaturgie byla nucena použit každého připraveného a vhodného scénáře. Proč vflalc dochází k Inscenaci Nikoly ňuhaje, filmu o lidech Zakarpatské Ukrajiny právě nyní, v době, Icdv tato země není liž součásti naši republlkv, |o opravdu těžko vysvětlitelné.
Co však nejvíce zaráží v současném produkčním
plánu, Je skutečnost, že mezi šesti nebo sedmi natáčenými filmy není aul Jediná veselohra. Nakonec to bude
musit vytrhnout Hrušlnského protektorátu! Panoho se
žeul. Občas je slee možno zaslechnout, že ten či onen
režisér připravuje veselohru, ale zdá se, že to vše Jsou
jenom nehotové náběhy, které by těžko uspokojily obecenstvo, které se plným právem stává stále náročnějším, Mnoho NO očekává od námětové soutěže. |e|tž výsledky by měly být v brzké době ohlášeny. Voláni po
veselohře, zejména po veselohře z přítomnosti, která
by dovedla postavit zrcadlo dnešku před tvář. je velmi
živé a velmi aktuální. Mistr české veselohry rež. Přič
.
>i- nt věnule Plmu slovenskému, a tak ne/bvvá než
čekat, že nové silné talenty soennrlstteké a režisérské,
I když třeba Improylsovuně vyzkoušené, pomohou vybudovat novou českou komedii
Začali jsme dnešní úvahu Karlem Čapkem a ieho Pilou nemoci, Z jeho díla byly celkem
nemvltm-ll se
dosud natočeny dvě včel BUA nemoc a Hordub ilové.
Je skutečně s nodlvem, že filmaři zapomněli na mohutný zdrol Jeho humoru, Ieho brilantní duchanlnostl a vtl
nu ten* dovedl v satirické zkrate-1 i d t dokonale vvsUhnout právě filmařské prostředí T*nto zdroi lo*{
stranou naprosto nevyužit. Jenom chtít a pustit
k pťáel nové lidi třeba nekvalifikované me->ha čekacími rok v a množstvím zkoušek, jak si to —>ve.»n n^bo
chtěla zavést sekce kameramanů Pro nejbllišl dobu
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bude lépe, budeme-H mít více filmů méně nákladných
a třeba méně podařených, než jeden dokonalý OQ známého a zkušeného veterána. V podstatném rozšíření
našeho režisérského a scenarlstiekého sboru leží základ řešení nárnétové krise a budoucího úspěchu českého filmu!
f. k

Hudba týdne
Koncert světové hudby — Smetanova síň 15. IV. 194(i.
VII. abonentní koncert »Přítomnosti«, sdružení pro
soudobou hudbu, byl věnován orchestrální hudbě spojenecké a současné se stal zkušebním kamenem pro
2 mladé dirigenty, kteří se tak po prvé představili
širšímu fóru veřejnosti. Prvý z nich, Václav Neuman,
vlollsta České ídharmonle a Smetanova kvarteta, dirigoval londýnskou ouverturu John Irelanda s vyzdvižením základní, trochu obhrouble veselé nálady, dále část
parodlstlcké suity Façade William Waltona ( z níž Polka a Tarantella byly nedávno již provedeny Českou
filharmonii
tentokráte s menším důrazem na její
sarkastický ráz, čímž méně pronikavé, ale zato vkusněji) a nakonec Rhapsodll Flammande od Alberta
Roussela, pestrobarevnou mosaiku z lidových písní a
tanců vlámských. Neuman se uvedl jako dirigent se
snahou po vyjádření slohovém, i když detail někdy
trpí neprokrcsleností a rytmus je poněkud těžkopádný.
Gesta jsou dosud dosti toporná a násilná. II. symfonii
Nlcolaje Mjuskovského provedl další adept uměni dirigentského Karel Husa. Je opakem svého kolegy v tom,
že se soustřeďuje spíše na detail, kdežto celkový tvar
mu uniká a postrádá pevné kontury. Taktovku vede
měkčeji, obezřetně a příležitostně i se zbytečnými kudrlinkami. Do díla, které v sobě nese ozvuky romantismu a které je zpracováno nanejvýš cílevědomě a projevuje přirozenou životaschopnost, nevložli tolik vzruchu, kolik k plnému účinku nezbytné potřebuje Shrnu
to: debut obou mladých umělců nebyl překvapivý, ale
přece Jen úrovně docela slušné, v čemž jim vydatně napomáhal velmi samostatný orchestr FOK. Nečetné obe
censtvo projevovalo své uznáni střídmě.
IG.

Tak se píše ...
v »Rudém právu«: Ropa si vydechla a vyskočila
z plevele pod rukama komunistek a chutě rostla.-Í
(Zaslal M. K , Praha X I I . )
v i-Čsl. průmyslu«: Což nebyla tato hrůzná válka
světová dosud nejpůsoblvější porodní asistentkou
revoluce?« (Zaslal C. M.. Praha I I I . )
ve
na
se
J.

»Slovácku : » . . . a potom jsme netrpělivě čekali
malý. osobní vůz mrtvého ing. Hrubého, který
ochotně nabídl, že dopravu obstará.« (Zaslal
K „ Hodonín.)

v »Zemědělských novinách : »Při výsevu bude použito též četných Němců, dříve než budou evakuovánl z polského území.« (Zaslal J. H., Kunovice.)
Čtenářům, kteří nám pošlou perličky z českého
tisku, vyplatíme za uveřejněnou historku 10 Kčs.

j
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jež

Na súětě není
tolik Lidí,

vydává

kolik mikrobu skrývají V a š e ústa • Každý

ANIiNÍN DOLEŽAL
ČERVENY

KOSTELEC

mikrob čeká jen na příležitost, aby V á m
uškodil • Proto je lak důležitá pravidelná
desinlekce ústní dutiny spolehlivými zubními přípravky

KALO DO NT

Ke koupi u k n i h k u p c ů

ČESKOSLOVANSKÁ

R u š t i n a od R u s ů
A n g l i č t i n a od

Angličanů

Kuray d o p o l , , o d p o l , , v o č o r od 1. V. 1946

SpoloK pro povzneseni vzd6iánf v Praze I, Revoluční 15, tel. 004-24

SANATORIUM pro choroby nervové vPraze-BubenHi
zahájilo
vové,

činnost

v celém ústavu a léíí

tak i duševní ve zvláštních

podá správa ústavu. Telefon

nyní

odděleních.

jak nemoci
Bližší

ner-

iujormace

701-89• VeáOBef ItklT KUDrHHgO PekoreJ.

Šest let j s m e c e k a l i
na potřebné suroviny a dnes
již začínáme vyráběti
karlovarské

suchary

„ B O N I S "

V kaMm množství dodávají pekárny „BOHIS" Praha II, Spálená ulice č. 41.
NEJSTARŠÍ ELEMENTÁRNÍ POJIŠŤOVNA v ČSR
Založena
roku

1826

C I K K I N

IVIIIMI V I I , liOtcMiMké « . ,
n á r . Mprávce V . T r u b k a
Vás -/.ve k navštíví
míní kaidý mísíc.

•

POJíSfOVMfl

BRNO-Náměstí svobody c. 4. Telefon 11884 až 11887.
VÁS PLNĚ OBSLOUŽÍ A V Š E S T R A N N Ě
Insertní o b j e d n á T k y vyřizrnje í n s e r t n í

jediného stálého cirkusu jchoí
program se
Přehlídka vrcholných
výkonů domácích i
xahraniiních
arlistii

1'fwJíitaverjí ilcrinti v 1(180 liod,, vo Čtvrtek, v (tobolu, v ncilisll it vesvAtok U:t
v 16 li, - J'fr»lpnulo) u pokladen clrktMU.lol. 774-1(1,770-31,v piuf. 1'rnlio, VAclav»k6 17ii vpanAJl Klím, Vítalav»k6n.40, lni.371-10. Cirk»» prljiírniifi vytopím,

|| 0 gfty S K 0 S LI Z S K Ř

Ivlvifjmiift

LIŠTNA

USPOKOJÍ.

o d d ě l e n í P r a h a I I , Václavuké

¡51
OsvSdčené
barvy na látky

pmm
^

nAmíntí

MATOUŠEK A HAVLÍK, Hradec Králová II.

ČÍHIO

10. Telefon

ČÍKIO

431-41, 1J80-03.

i. V kvfilnu, v bllzkoill Mnrthnllových oairovů bud«
nvrJono no umfllý c>>1rov, vylvoíuný z nfikollko donllok vóluiných lodi, atomovA pum«
'/. No obrň;.ku ]opon«kň bllovnl loď Nogolo, z nit pífld kvfilnovým pokunoin Joou odilraftovňne cotmi ndmofnl
dfllo. 2. Nůmocký kílínlk Prlrví Eugon, klorý mh
rovnflí uchftxku n olomovou pumou v kvélnu v Paclflku. 5. Jnponuký kfllnlk Sokowo, dohotovený v r.
1ÍM4 Nobylo lio nikdy poulilo pro oporaco-, Dudo
rovnůi v kvftlnu rozlllítftn olomovou pumou. 1. o 6.
„ l ú l e j l c l p o v n o i l l " nloilovoly n pflotňly bor, pilota,
Joouco Nzoriy no délku zviAltnlm plltlrojam. Kroblfkn v rukou důolojnlko |o zíklodnl >ou£áil'kou
pHilroJo, nohrozullclho pllolo. látající povnonl no
dňlku flzoriň prololl olomovýml obloky po výbuchu
pumy.
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