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Spojené státy a evropské hospodářství
Hrozící rozdělení Evropy na dva mocensky ne
přátelské tábory není pouze výrazem odlišných
-politických ideí a praktik. Jeho příčinou jsou ta
ké různící se stanoviska k methodám organisace
hospodářských snah. Hlavni, jak politický, tak
hospodářský rozpor spočívá v rozdílností '"zá
padní c a ruské myšlenky. Ale v oblasti zájmů
hospodářských není toto rozdělení vlivů tak vy
hraněné, jak se někdy předpokládá. Postavení
Britanie mezi ^mocenskými póly*, Spojenými
státy a Sovětským svazem, nepostrádá v očích
Američanů jisté obojakosti. Nasvědčuje tomu ne
dávné prohlášení, že americký charge d’affaires
v Athénách býl vyzván svou vládou, aby podá
val zprávy »o jakýchkoli snahách Britů* o usta
vení monopolní kontroly řeckého hospodářství.
Toto prohlášení je dalším znamením těsné spo
jitosti politiky s hospodářstvím, kterou nalézá
me jak v diplomacii americké, tak ruské. Od po
sledních britských voleb v červenci minulého ro
ku nacházela oposice v americkém kongresu
proti půjčce Velké Britanii další a další argu
menty v příchodu labouristické vlády. Nedávná
jednání ve Washingtonu o půjčku Francii byla
viditelně ovlivněna nezdarem francouzských ko
munistů v referendu o ústavě; porady se skončily
právě v čas francouzských voleb a výhody a do
ložky, které získal Boon Blum, byly významným
činitelem v posledních fázích volební kampaně.
Tato spojitost je však nejnápadnější v otáz
kách Východní Evropy. Spojené státy vznesly u
sovětské vlády řadu protestů proti rozšiřování
smluv o výměně zboží a proti ruské kontrole
hospodářství sousedních států. Nemožnost do
hody mezi stanovisky Spojených států a Sovět
ského svazu k budoucímu uspořádání léto evrop
ské oblasti, zřejmě zatemnila vyhlídku na roz
sáhlý americký úvěr Prusku, který se ještě před
dvěma léty zdál věcí rozumnou a pravděpodob
nou.
Americká

politika

Když se senátor Vanderberg vrátil z Paříže,
kde byl jedním z Byrnesovýeh poradců, prohlá
sil, že americká zahraniční politika spočívá jak
»na mravních základech Atlantské a San Franciské charty*, tak »na praktických potřebách,
které vyžaduje zotavení Evropy*. President
v poselství k hospodářské a sociální radé OSN
koncem minulého měsíce klade podobný důraz
na souběžné úkoly ^prosazování základních lid
ských práv* a »zajištění vyšší životní úrovně*.
Peněžní výbor sněmovny, který vyšetřoval otáz
ku půjčky Velké Britanii, stanovil záměry této
politiky konkrétněji. Wolcott, vlivný člen re
publikánské strany, znázornil svým nedávným
prohlášením tón, který v debatách o půjčce V el
ké Britanii převládal. Pravil, že rozhodujícím
sporným bodem je, zda půjčka posílí Velkou B ri
tanii jako přední hlídku proti komunismu, či
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zda zastaví šíření komunismu ve Velké Britanii
samotné. Charles Dewey, vicepresident Národní
banky, vylíčil půjčku jako "jedinou naději, jak
lze zabránit světovému hnutí pro obchod, ovlá
daný státem pod vedením Ruska*. Vinson, kanc
léř státního pokladu, založil svou obhajobu půjč
ky na podobném spojení hospodářských úvah s
politickými. Rozeznávaje v dnešní době existen
ci dvou hospodářských skupin, odmítl názor, žo
by poskytnutí této pomoci zesílilo ve Velké B ri
tanii odklon k levici a dotvrzoval, že odmítnutí
by naopak znamenalo těžkou' ránu americkému
obchodu, .neboť obchod n Velkou Britanií a
sterlingovou oblastí by so tím stal ^pouhým po
tůčkem*.
Oporou americké politiky jsou potřeby Evro
py. Je třeba amerických potravin, amerického
zboží a amerických peněz, aby bylo ulehčeno
dlouhé období zotavování n rekonstrukce zchud
lého kontinentu. Není správné mluvili o moti
vech jen zištných či jen ideologických. V sovět
ské politice vztahy mezi strategií, politikou a
hospodářstvím jsou nápadně spletité; Bovin
kladl důraz na názor Rusů, žo *jon oni jsou de
mokraty*, u jejich »naléliání«, aby sousední zo
rně se připodobnily jejich systému, a hovořil o
jejich ^monopolistickém pohledu* na obchod na
Dunaji.
Cizí pomoc při rekonstrukci, při vybudování
výrobních zdrojů a lc ustavení trhů pro jejich
výrobky, jo pro evropské země podstatnou po
třebou; tato potřeba od západu k východu roste.
Bezprostřední sousedé Ruska vyžádali sl Jeho
pomoc a přijali ji s povděkem; tato pomoc za
jisté ovlivní jejich budoucí politiku *— a k lep
šímu či horšímu i jejich politickou taktiku.
Ale v prvním období zotavování všechny ty
to země s touhou vyhlížejí k přebytkům Spoje
ných států, nejbohatší země na světě, jejíž vý
robní kapacita je daleko větší než přcrEválkou.
Vliv amerického úvěru na francouzslWalOSpodářství je nesporný. Velká půjčka Číně je před
mětem rozprav. Naděje, které si lid této země
slibuje od zlepšení dodávek, bude-lí půjčka s ko
nečnou platností udělena, jsou známé. Není po
chyby, že k vyřešení skutečných a okamžitých
potřeb světa se počítá s americkou pomocí.
Pochybným však zůstává, zda jsou splnitelný
podmínky, které jak se zdá, jsou spojeny s ame
rickou pomocí. Mnozí lidé v Evropě by dnes jisté
podepsali program svobodnějšího trhu. Ale tím
to svobodným trhem nemyslí a nemohou myslet
to, co obsahuje běžná definice amerického svo
bodného podnikání a otevřených dveří*. Myslí
tím osvobození obchodu od kontroly vlastních či
okupačních vojenských úřadů; myslí tím uvol
nění úřední správy; a uvažují o přiměřené reakci
proti totalitámím směrům. Myslí tím oživení
podnikání; ale nemyslí tím v žádném případě
laíssez faire.
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Potřeba,

plánování

V dramatickém zápasu, který se odehrává, v
obnoveném politickém životě osvobozených zemí
mezí katolíky, sírcíalisty a komunisty, všeobecně
se uznává jistá společná základna. N a západě i
na východě Evropy jsou přesvědčeni o nevyrov
nanosti a neschopností předválečné ekonomické
struktury a soustavy. Tato nespokojenost byla
zesílena zkušenostmi z nepřátelské okupace, kdy
významné skupiny starého hospodářství spolu
pracovaly b nepřítelem. Ale všeobecně rozšířený
požadavek hospodářského plánování, znárodnění,
řízeného trhu a financí koření v ještě starší zku
šenosti z doby mezi oběma válkami, kdy otázky
placení cizích úvěrů a nalézání cizích trhů za
•^svobodných* podmínek se ukázaly být nevyřeňitelné. Tyto země vyhlížejí nyní s nadějí na ame
rickou pomoc ve vybudování své výrobní i ži
votní úrovně v rozsahu, který nemohou dosá
hnout pouhým řízeným a prodlužovaným snižo
váním vlastní spotřeby.
Postavit se na vlastni nohy bez cizí pomoci,
jak to učinilo Rusko, mělo by pro ně sociální,
politické a technické následky, které snad nemo
hou zcela přijmout. Ale ještě nepřijatelnější je
pro ně nejistá vyhlídka závislosti na nepravidel
nostech amerického hospodářství s jeho politic
kými požadavky. Je snad pochybné, je-li Rusko
h to přispět k rozvoji zaostalých zemí střední
a východní Evropy a spotřebovat jejich zvýše
nou výrobu, neboť jeho vlastní rozvoj a rekon
strukce má před sebou ještě velké úkoly. Ale
aby tyto zorně oplátkou za americkou pomoc a
bez záruky amerických trhu vsadily svou bu
doucnost na návrat onoho chaosu, který již dří
ve poznaly jako obchodníci a dlužníci, není v me
zích politických i hospodářských možností. Mla
dý Etienne Ma.ntonx, který byl zabit v Evropě
ke konci války, stanoví evropský postoj ve své
znamenité knize, vydané tento měsíc:
»A b y Evropa stále vyhlížela americkou pomoc
a vedení, to je politika, kterou Amerika pravdě
podobní nebude trpět do nekonečna a kterou
Evropa v žádném případě si nemůže na dlouho
dovolit; neboť se od Evropy nemůže očekávat a
neočekává, že bude stále žít z podpory.*
I ve Velké Britanii, kde by zisky vpravdě
mnohostranného obchodu na trvalé základně by
ly snad největší, nemůže být americké pojetí
přijato než s velkými výhradami a s patřičnou

O právní pořádek
Řekněme to přímo: ve vládním usnesení o pří
pravných opatřeních k roalisaci vládního pro
gramu postrádáme zmínku o provedeni t. zv.
p r á v n í h o p o ř á d k u. Domníváme se, že tu
je jeden z n a 1 é h o v ý e h úkolů, jehož vyře
šeni by značně přispělo k odstranění závad v cho
dil veřejné správy. Pojem právního pořádku za
vedl dekret presidenta republiky ě. 10 Sbírky zá
konů z min. roku, a kryje se jim v podstatě jen
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obezřetností; americké námitky proti imperiální
přednostní soustavě jsou stejného druhu, i když
ne stejného stupně, jako americké námitky proti
sovětské soustavě hospodářských vztahů a v
každém případě došlo již ve svobodných volbách
k rozhodnutí, že Velká Britanie bude ve výrobě
a obchodu sledovat spojení soukromého podniká
ní s organisující mocí státu.
Reciprocita
»Musíme rozvinout svá politická zřízení vlast
ním způsobem, nepokoušejíce se uplatňovat svůj
S3 stém na druhých;« Bevinova slova v debatě
o zahraničních záležitostech byla adresována
Rusku; žádal »poctivé jednání*, »s!ušnou doho
du* a ^reciprocitu* v ruském pásmu Evropy. Ale
tato slova, která zazněla také z Attleeho projevu
na sjezdu v Bournemouth, dají se široce vyklá
dat. Tvrzení Američanů, že jen oni jsou obchod
níky bona fide, je právě tak pochybené jako
tvrzení Rusů, že jen oni jsou skutečnými demo
kraty. Je sice vskutku pravda, jak pravil mi
nistr, že »přijetí ruských method průmyslové re
voluce znamenalo by pro nás krok nazpět* a že
>většina dělnické třídy v západní Evropě cítí
podobně jako my«, ale je také pravda, že ani
jedna evropská zem, Velkou Britanii v to po
čítaje, není v tomto období dějin ani schopna,
ani ochotna sledovat krajní zásady amerického
kapitalismu. N a ochranu své zaměstnanosti,
svých dodávek a blahob3řtu lidu budou hledat
podrobnější a jasnější plán.
Bevin poukázal na způsob, kterého lze použít
v spolupráci národů pro »mír a prosperitu*, kte
rý všichni hledají.* Nesmíme se jenom scházet,
ale musíme se také chápat a učit se vzájemnému
porozumění. Velká Britanie, Rusko a Spojené
státy, tři velké mocnosti, v jejichž rukou leží tak
mnoho z osudu světa, mohou spolupracovat je
nom vzájemnou úctou k zřízením, potřebám a
ekonomickému uspořádání druhých; a jenom je
jich spoluprací a příkladem, který tím dají jiným
zemím a zápasícím skupinám lze zabránit nebez
pečnému rozštěpení v nepřátelské tábory. Úko
lem je ^usnadnit obchod, trh a výměnu zboží«
mezi těmito třemi státy. Tvrzení, že vnitřní plá
nování je neslučitelné s obchodem se Spojenými
státy, znamená hlásat politiku pohromy právě
tak jistě jako předpokládat, že Sovětský svaz
nebude obchodovat s kapitalismem.
-The Times*.

R o m a n u s

část nepořádků v dnešním stavu našeho právního
řádu. Musíme totiž rozeznávat: a) Podle cit. de
kretu lze dále používat, t. j. dále platí ty předpiS3r z t. zv. protektorátu, jež neodporují ústavě
ani demokrat ickVan zásadám. Protože toto pra
vidlo je začasté \ykládáno od případu k případu
jinak, prakse v Čechách se liší od prakse mo
ravské. atd., vznikl v oblasti — smíme-li tak říci
— protektorátniho práva utěšerý nepořádek.
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Podle dosavadní prakse je počet dále užívaných
protektorátníeh předpisů velmi značný — jde o
to, provést zde pečlivý výběr. •— b) Ač to čte
náře snad překvapí, pohraniční kraje se dosud
nevrátily do platného československého právní
ho řádu; platí tam totiž jen předpisy vydané za
1. republiky do podzimu Í93S. Všechny předpisy
z let 193S až 1945, jež dávají božnému životu
jeho dnešní ráz, v pohraničí neplatí, protože byly
vydány za okupace jen pro území t. zv. protek
torátu. Tak vzniklo na území státu — připoČteme-li situaci Slovenska — n ě k o l i k o b l a s t í
s r ů z n ý m p r á v n í m ř á d e m. To je druhá
tvář právního nepořádku u nás. — c) Konečně
není tajemstvím, jak narychlo byly vydány loň
ské dekrety a nebyl čas na skloubení předpisů
pocházejících z různých dob a platících vedle so
be, což je nápadné zejména v hospodářském sek
toru, kde princip řízení a plánování, naroubovaný
násilně v minulých letech, je dnes dále pěstován
bez třídění vydaných pro něj předpisů. —
Není ovšem divu, že za tohoto stavu dochází
ke komplikacím, zbytečné práci, zdržování úřa
dů i občanstva a národohospodářským Škodám.
Omezíme se na tři jednoduché ukázky, v nichž
se dobře obrazí dnešní situace: Při likvidaci jis
té továrny na Slovensku tohoto roku, bylo uvol
ňující se strojní zařízení en bloc přiděleno třem
různým žadatelům. Jak k tomu mohlo dojít? Jed
noduše tak, že ministerstvo rozhodlo podle de
kretu o řízení výroby, Fond národní obnovy ho
považoval za příslušná, protože šlo o zkonfisko
vanou továrnu, a Svaz pro kakao a boby ( ! ) roz
hodl v rámci jím representovaného hospodářské
ho odvětví. Tímto vysvětlením nejsme ovšem
zbaveni dojmu, že není zdravé, aby vedle sebe
• platily tak kolidující předpisy, že vznikají si
tuace řešitelné jen kompromisem mezi účastní
ky, z nichž každý třímá pravoplatný a kompe
tentním veřejným orgánem vydaný výměr. —
Druhý případ je obdobný: na jaře letošního ro
ku byl vydán zákon, prohlašující řadu stavebních

hmot za vázané. V době, kdy byl vyhlášen ve
Sbírce zákonů a nabýval tedy platnosti, bylo
však stavební dřevo na Slovensku zcela, volné, v
západní půli státu pak některé jeho druhy byly
mezi tim uvolněny předsedou Trhového sdruženi
lesního a dřevařského hospodářství podle vy
hlášky předsedy vlády z listopadu v. 1939 (11,
a ministerstvo průmyslu právě uvolnilo cement
podle dekretu o řízeni výroby. . . Nastala, tak v
oblasti moderně a jednotně státem řízeného sta
vebního hospodářství ta situace, že stavebniny,
na trhu v dostatečném množství volně obíhající,
zákon prohlásil za vázané, p r o t. o ž o j i o h j e
n e d o s t a t e k . Mezi zúčastněnými, úředními
orgány se zvláště pěkně vyjímá onen předseda
Trhového sdružení, úřadující podle vyhlášky z
doby 2. republiky. - Třetí příklad jo z pohra
ničí. Tam platil v době okupace německý sta
vební řád a podle něho ztratily obce působnost
stavebních úřadů. Též v t. zv. protektorátu se
staly stavebními úřady okresní úřady (podle vl.
nařízení z r. 1912). Když po osvobození odpadla
platnost, německého práva,, vrátila, se pohranič
ním obcím ztracená působnost,? Ve vnitrozemí
se jim nevrátila, protože přesun nu okresní ná
rodní výbory je nadále uznáván, Příslušný pro
tektorát ní předpis z i’. 1942 v pohraničí určit!
neplatí a proto je tmu zmatek, jejž pralese řeší
všelijak; celkem lam vydávají stavelmí povolení
tři druhy veřejných orgánů: místní a okresní
výbory a též technická oddělení ONV. Někdo se
fimahem používá protektorátníeh stavebních
předpisů alti. Valná část. rozhodnuli je jasně ne
zákonná, množí se dotazy obcí »eo vlastně pla
tí?*, zrušují se vydaná nezákonná rozhodnutí,
jež v tamních specifických poměrech ostatně
mnohdy skýtají jediné možné východisko, ří
zení se zdržuje, rostou hospodářské škody a
autorita a vážnost veřejné správy klesá . . . Je-li
pořádek v právních předpisech základem po
řádku ve státu vůbec, patří mezi první z vlád
ních úkolů!

v~

Živá větev statistiky
Největší díl z toho, co činíme nebo nečiníme, ne děje
s pocitem spolehlivosti. Jdeme přes most, aniž nám
přijde myšlenka, že by se mohl s námi probořit. Spíme
klidně v domech, aniž kdy nárn napadne, že by se mohly
na nás zřítit. Jíme bez obavy, že bychom se mohli otrá
vit. Zajisté nebudem závodit s provazolezcem při jeho
vzdušné procházce nad náměstím. A jistě nestrčíme
ruku do rozžhavené pece. Často se pocit spolehlivosti
ani vědomě nevybaví, jako na příklad v prvních třech
případech, kdežto v posledních dvou případech sl za
jisté řekneme, že bychom si spolehlivě ublížili, učíníce,
co nečiníme.
Tento pocit spolehlivosti nárn nebyl nikterak vnuknut
nějakou nadpřirozenou sílou, nýbrž je jen výsledkem
dlouhé řady zkušeností, a to buď vlastních nebo cizích,
o nichž jsme bylí zpravení.
Stane se ale, že není ani třeba přímé zkušeností k vy
tvoření pocitu spolehlivosti. Jdeme klidně přes most,
který jsme buď my nebo jiní před tím přecházeli. Ale
půjdeme stejně klidně přes most, který byl právě do
stavěn a na nějž nikdo před námi nevkročil. Není žádné
přímé zkušenosti, ale zakládáme svůj, byť i podvědomý,

OB ZOKY

D r Jiří A l t e r
pocit spolehlivosti na tom, že. doposud byl, velký počet
takových moulů postaven a že obli tály vždy bezvadně.
N áš pocit spolehlivostí je tedy založen na analogii. Ale
1 v této analogii je okryta zkušenost: víme totiž, že
nový moot by) stavěn podle zkušeností zinkaných při
stavbě všech ostatních mould, jež oe osvědčily, a náš
jmclt spolehlivosti se ve skutečnosti zakládá zase na
zkušenostech, arci zkušenostech jaksi druhého řádu.
Posléze bychom také dospěli ke zkušenostem ve spo
jitostí oe spolehlivostí přírodních zákonů. Vimc, zone ze
zkušenosti, že spolehlivosti, o nichž jsme dříve hovoří)).,
nejsou absolutní: tu a tam přece nějaký most dostane
trhliny nebo dům se zřítí. Ale třeba říci, že něco po
dobného také platí o přírodních zákonech. Moderní pří
rodní vědy přijímají myšlenku, že ani fundamentální
zákony přírodní nejsou poznatky a priori, tedy abso
lutní pravdy. Jejich spolehlivost Je snad nejlépe vy
jádřena. tírn, že se » ohromnou pravděpodobností stane
to, co zákon popisuje. Fysika by jistě dnes také udivilo,
kdyby rnu přístroj bez vnější příčiny vyletěl k stropu;
divil by se, ale nemyslel by na zázrak. Věděl by, že
se přihodil jeden z oněch krajně nepravděpodobných
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případů, kdy veškeré molekuly, z nichž se přístroj sklá
dá, náhodou mály uvnitř přístroje pohyb stejným srnérem od podlahy ke stropu, kdežto jinak na sebe na
rážejí všemi možnými směry. Tento nahodilý stejno
směrný pohyb jednoduše vynesl stroj proti vlivu p ři
tažlivostí do výše. Gravitační zákon by byl podle sta
rého smyslu poručen, ale podle nového smyslu jsme
pouze přihlíželi projevu mizivé pravděpodobností.
Jak

to

dopadne?

Hovořili jsme doposud o dějech, jejíchž spolehlivost
je skoro naprostá. N a takovém základé byli jsme s to
předvídat, co se stane. Velmi často nám však záleží
na tom, předvídat výsledek ve včcech, kde naše zku
šenosti i)cjsou zdaleka tak osvědčené Jako doposud.
Vezměme za příklad poslední volby. Pohybovall-li jste
ne navečer a v nod mezi vzrušenými davy na Přikopá
a na Václavském náměstí, pozorovali Jste horečné na
pětí a obvykle jásot u zástupů shromážděných před bu
dovami, ze kterých různé Strany hlásily výsledky vo
leb, zvlášť malebné to bylo u křižovatky uprostřed
Václavského náměstí, lede tři zástupy tří stran přeté
kaly do sebe, tak blízko byly ampliony. A měli jste
naprostý dojem, že všechny strany vyhrávají volby;
takový Jásot zněl ze všech zástupů. Vysvětlení této
podivuhodné jednoty bylo jednoduché. Strany hlásily
především volební výsledky těch míst a okresů, v nichž
samy získaly většinu, takže posluchači shledávali, žo
jejich strana Je na vítězném postupu. Tu a tam však
toto hlásání bylo přehlušeno veřejnými ampliony, které
přinášely dosavadní všeobecné výsledky voleb, tedy bez
stranického výběru, takže jste sl spíše mohli učinit
obraz <> stavu voleb, Go Činili vlastně ti lidé? Nena
slouchali pouze; 'pohltali a spoéltávall, Jak lo vypadá,
a ze svého výsledku usuzovali, jak to konec konců do
padne, Čolkem hodnotili statisticky (ačkoli hrubě a
většinou nesprávně, jak uvidíme), ilílěí výsledky vo
leb. ftlkall sl: doposud vyhrála xináe stranu, a proč by
to tak nezůstalo? Když puk veřejné ampliony hlásily
výsledky větších celků nozubarveně, byli zaraženi ( až
na komunisty, kterým se dařilo), nedali se však
zmásl.l v jásotu, když stranický amplion nadále hlásil
vítězné ělslleo z dalších obcí a okresů
• *no tak, to
je vidět'):. Než pozdější celkové výsledky nenechaly po
chyb o směru, kterým se Iconcěné rozděleni hlasů vy
vine, a vyvolaly značnou depresi v zástupech, zoso
u jednou výjimkou. Jak se to stalo? Lhala statistika?
Ne, nelhala, ale Udě sl llmll do kapsy, nebo bylo jim
lháno clo kapsy. Bylo to psychologické rozčarováni, vy
volané špatnou taktikou stran pil hlášení výsledků,
ale dá se matematicky vyložit. Co Udě dělali, byla arci
ntatlsUka, ale nedomyšlená. Viděli jsme nahoře, žo
prvním požadavkem Statistických úvah je velká řada
zkušenosti něho pozorováni, jak tomu říká věda. Vi
díme však nyní, že tento požadavek sám nestačí, aby
podal správný základ k hodnocení. Oím tedy lhali
ampliony lidem, ačkoli mluvily pravdu? Vybíraly jen
pozorováni jednoho typu a tím zfalšovaly úsudek po
sluchačů o konečném výsledku.
Dospěli jsme tedy k druhému požadavku statistic
kých úvalu Zkušenosti, s nimiž pracujeme, nesmějí být
vybrány podle zvláštního typu. Správný výsledek zui uěujo přirozeně Jen celkový počet pozorováni. Jsme ale
a to přiblížit se tomuto konečnému výsledku mnohem
dříve methodou výběru, který neapoctaUsujc. N a přiklad
celkově sčítáni hlasů ve volebních krajích je samo
zřejmě mnohem lepším základem hodnocení očekáva
ných výsledků než čísla, jež hlásily ampliony sekreta
riátů stran. Aie 1 zde si musíme všimnout, že rozděleni
hlasů v kraji nemusí odpovídat rozděleni v celém stá
tu, ba 1 v zemi. Průměr krajů v Čechách volil na při
klad poněkud jinak než na Moravě, a značně odlišně
od krajů slovenských. A vidíme I v jednotlivých zemích
rozdíly mezi krajt městskými a venkovskými. N a čem
tedy záleží, ehcome-U použlvatl výběru pozorování
místo celkového počtu, je nutnost, aby typy pozorování
ve .výběru byly co nejlépe úměrně rozděleny jako v cel
kovém počtu. To je druhý požadavek, jenž kromě toho
předpokládá, že počet pozorováni ve výběru je dosta
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tečné veliký, aby mohl býti považován za spolehlivý
pro statistické úvahy.
In te r v ie w s lidem
Použili jsme methody výběru v případě voleb, kde
jsme bylí s to ověřit výsledky během několika hodin.
Jsou však případy — a je jich většina — jejichž vý
sledky můžeme buď ověřit pouze mnohem později nebo
vůbec ne. Ve Spojených státech severoamerických pro
vádějí dlouho před volbami pokusné soukromé hlaso
vání určitých 3kuj)ín občanstva, aby zjistili, jak asi
dopadne rozdělení hlasů mezi oběma stranami. Podle
výsledků zařídí obě strany svoji volební taktiku; vědí,
kde a jak zasáhnout. Nelze říci, že ověření výsledků
takových pokusů skutečnými volbami by bylo přesně
spolehlivé, protože právě zásah sekretariátů stran na
základě pokusných výsledků může mítl vliv na průběh
a tím i změnit konečný výsledek voleb, který by jinak
třeba rnohl souhlasit s výsledkem prozatímním. Samo
zřejmě nejsou takové pokusy dělány veřejnými úřady,
nýbrž soukromými ústavy. Ve Spojených státech byl
během let vybudován Gailupův ústav, jehož pole pů
sobnosti je nedozírné. Zkoumá veřejné míněni o čem
koli, nač si vzpomenete — pakli to můžete zaplatit.
Ale nutno také připomenout, že zakládá svojí práci
vědecky, to jest, že je dbáno všech statistických před
pokladů. I v naši republice byl v poslední době vytvo
řen ústav pro výzkum veřejného mínění a jeho práce
nebude lehká, chce-ll vyhovětí základnímu požadavku,
totiž, aby jeho výsledky byly spolehlivé. Takový výzkum
se obrací přirozeně jen na určitý výběr lidí, protože
neni možno tázat se celého národa. Tu záleží přede
vším na tom, aby skupina representovala onu část ve
řejnosti, jíž se otázka týče, to jest musí býtl rozdělena
podle typů, jako uvedená éást veřejnosti. Kdyby náš
program byl na příklad sociální pojištěni, složili by
chom svoji skupinu řekněme z 1000 lidi a zvolili by
chom do ni dělníky, úředníky, volná povoláni, podni
katele, pensisty atd. přiměřeně k poélu, kterým jsou
na příklad zastoupeni v posledním sčítání lidu. Sesta
vení skupiny by bylo poměrně jednoduché. Kdyby nám
vňak byla předložena otázka rozhlasového programu,
byla by selekce nnší skupiny problémem sama o sobě.
A tu nastane druhá otázka. Lze zkoumat! cokoli?
Odpověď je: Máme-11 se koho zeptat a víme-U, nač se
zeptat. Nemůžeme na příklad zjistit, proč sebevrahové
vyvolili právě tu svoji smrtelnou zbraň, protože jen
malá menšina přežila pokus a u ostatních sotva na
jdeme písemné vysvětlení, nemáme tedy, koho se ze
ptat. Je to úkol pro lékaře a ne pro dr. Gallupa. Ale
mimo otázky takového rázu je pole působnosti sku
tečně nedozírné. Jsou dvě základní podmínky: selekce
skupiny a selekce otázek, jež klademe tázaným. Stejně
jako se musimo u sestavení skupin vyvarovat přesu
nuti váhy nesprávným rozdělením složek, stejně se
musíme vyvarovat u kladení a sestavení otázek, aby
chom jimi nenapovídali určitou odpověď. Je tedy
zřejmo, že při takovém statistickém úkolu je třeba
dobře vyváženého uspořádáni programu.
To mi připomíná diskusi, jež se rozpředla krátce
před volbami mezi dvěma novináři na základě malič
kého privátního >gallupa<. Jeden z nich uveřejnil úva
hu o nastávajících volbách a uvedl svůj názor o roz
dělení hlasů, jež zakládal na odhadech různých lidí,
mezi nimi i odhady z hostince a od holiče. To mu vy
týkal druhý jako nesmysl, protože hospoda a holič ne
jsou správnými místy k získáni takových úsudků, jež
třeba podložit ideově. V odpovědi na to bylo pak —■
správně — vytčeno, že budou-11 konečně rozhodovat
také hlasy lidí z hostince a od holičů, jsou také na
správném místě u odhadů. U této diskuse jde tedy
o statistické šetření a -výtku nespolehlivosti, jež byla
právem zavržena, protože, jali jsme viděli, omezení
selekce by mělo za následek nesprávný výsledek. Pře3
to bylo šetřeni podle všeho nespolehlivé, ačkoli výsle
dek chybil nepatrně, protože počet tázaných (tedy po
čet pozorování) byl bezpochyby příliš malý pro sta
tistické účely.
Oč tedy běželo v debatě?: Zda je lépe jiti pěšky, než
za vozem.

° BZOE Y

K ústavnímu řešení otázky slovenské Dr Bedřich Bobek
r

V předposledním čísle ^Obzorů* uveřejnili jsme
část článku dr. Bobka o slovenské otázce s hle
diska ústavního práva. Dnes ve zkratce shrnuje
me, co již bylo řečeno, a uveřejňujeme rávčr.
Prvními, kdož se na Slovensku vyslovili pro jed
notný stát československý, byli na přelomu tohoto
století Hlaslsté, žáci Masarykovi, sdruženi kolem časo
pisu >Hlas a Slovcnski Týždenílu; bvll to zejména
šrobár, Hodža, Blaho, Botto a j. Před nimi vyslovili
se Slováci proti sloučení se zorními historickými, a byl
to zejména Ludevít Štúr na slovanském sjezdu v Praze
v r. 1843; když Palacký vypracoval a hájil na s věrnu
kromčřižském v roce 1849 svůj náv.lv federace Ra
kouska, vyslovili se Slováci rovnéž proti sloučeni « na
opak na sjezdu v Myjavě žádali o samostatnost svého
národa v rámci říše rakouské. V roce 1908 prohlásil
však již Andrej Hlinka před trestním soudem v Brati
slavě: »M y Slováci jsme s Čeehmi jedno plenili, jedna
osvěta, jeden národ.
K jasné formulaci státoprávního sjednoceni došlo až
v době prvé války světové. Dne 22. října 1915 uzavřeli
američtí Cc&l a Slováci v Clevelandu dohodu >za nnojenie českého a slovenského národa ve federativnom
svazku štátov s úplnou národnou samosprávou Slo
venska s vlastním snemomc. Dne 1. května 1918 bylo
usneseno na schůzi dělnictva slovenského v Turé. Sv.
Martině domáhatl se sloučení v rámci jednoty Česko
slovenské a 24. května téhož roku rovněž v Turě. Sv.
Martině odhlasovalo předsednictvo Slovenské národní
rady, žc vindikuje pro Slovenský národ účast na utvo
řeni samostatného státu, pozůstávajícího ze Slovenska,
Čech, Moravy a Slezska. Dne 80. května 1018 nepřijal
T. G. Masaryk Clevelandskou dohodu o federaci a se
psal a schválit! dal v plttaburgu dohodu novou, jejíž
hlavni body pro Slovensko jsou: -vlastni administra
tivu, svoj snem a svoje súdy<. V záři 1918 konaly se
ve Vídni v bytě Kornela Stodoly mezi Slováky a český
mi poslanci porady, v nichž byla Slovákům ponechána
volná ruka pro uspořádání včel slovenských. Krátce
před 28. říjnem 1918 přijela však do Vidně česká že
nevská delegace a jeji ěion dr. Alois Rušín prohlásil,
že bude nutno v Československu zemskou autonomii
zrušit a zavěsti okresní úřady .Přesto se sešil 30. října
1918 v Turě. Sv. Martině zástupci všech společenských
a politických složek slovenských, a nevědouce tmi, co
se stalo před dvěma dny v Praze, usnesli se takto:
.■Slovenský národ je čiastka 1 řečově i kulturně, histo
ricky jednotného československého národa. Prc tento
československý národ žádáme i my ncobmezené samourčovacie právo na základe úplnej neodvíslostl.*
Dne 14. listopadu 1918 zahájena byla prvá schůze
revolučního Národního shromáždění za přítomnosti Slo
váků. Ve své zahajovací řeči prohlásil z příkazu N á 
rodního výboru dr. Karel Kramář: >Nechceme nic ji
ného, než aby Slováci po svém, volně a svobodně se
rozvíjeli ve společné naší vlasti*. Toto prohlášení H po
vděkem kvitoval zvolený místopředseda Národního
shromáždění za Slovensko posl. dr. Bela. Předseda čes
ké strany lidové posl. Šrámek prohlásil, že nutno zaehovati ^slovenský svéráz*. Posl. Andrej Hlinka, proti
němuž bylo se strany jednoho z členů slovenského klu
bu útočeno, pravil na svoji obhajobu při debatě o řádu
volení v obcích dne 30. ledna 1919: Prohlásil jsern
19. května 1918 v Turě. Sv. Martině: -/Dost jsme sa
navtáhoii, Umret lebo žiť, ale povezme, že my stojíme
na májovej resoluci*.
Po volbách z r. 1920 konala se ihned na poěátku
volebního období porada slovenských poslanců ve sně
movní síni výborové proti diplomatickým ložím a tarn
jsem na požádání podával zprávu o pravomocí zem
ských výborů v zemích českých. Vylíčil jsem dosti po
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drobní' kompetenci byv. českého snísmn t zemského vý
boru, kdy.-, jsem pak podle pravdy uvedl tak»' výAI Bonn
ského rozpočtu u nutnost vybirAr.il přirážek li dávek
romských, jakož. 1 jejich výnos, i o reálu se po doslovu
posl di Milanu Hodži schůze ber usneseni.
Hne '-’.V le<lnn 1S i č í s , tisku 8*103, potlnll poslanci
Háby, Hlinka a spol, v poslanecké sněmovně návrh na
r.menu Ustavní listiny a na samosprávu Slovenska, Slovcnsko řádilo lote.'', co ťistnvou bylo zaruéono Pod
karpatská Rusi a žádalo vedlo toho zákonodárnou a
výkonnou moc vo svých včeeoh vnitřních, Jínili, mály
být i: admlnlst raee, Školství, kulturu, obchod, soudnic
tví, orba, veřejné práce, soetaint péče a na tyto se
vztahující finance a zákonodárství, .Slovensko mčlo mil
svou vládu a svého min. předsedu, odpovědně jen slo
venskému sněmu, který mál miti tolik elenil, kolik Je
slovenských poslanců u iuvmUorú dohromady, Společnými měli býlí: vojsko, ruliraniei, dopinvp, veřejné (irá.vo,
volba presidenta republiky, a lomu odpovídající flitvanee
a zákonodá rní ví Ve společných fiřadeeli niftla být Slo
vákům zaručena Jedna třetina úředníků, Ve vojsku
mMa být velicí a úřední fečt a?, do pluku slovenňlbia,
Zákon, usnesený sněmem spolefiným, němči plnili na
Slovensku, vyslovila ne proti němu dvoutřetinová vát
sinu slovenského sněmu. Státní ohřimstvl zůstávalo Jedine s Jednotné, Když Jsem nedlouho po rozdám! tohoto
návrhu tiskem jednal % příkazu svého mlhlHlrn s posluncem Andrejem Hlinkou
pamatuji se, že to bylo
v plenární schází před ministerským! lavicemi
skon
eil Hlinka rozhovor projevem, Že Slováci Innlon spoko
jeni, dostane'II se jim tolik autonomie, jako má Pod
karpatská Hus,
Pod eis, tisku 'Hifi. podal) dne 2, kvWiiiu 1DÍI0 poslance
Andrej Hlinka a wnidr. návrli na doplněni tj :i, ástavní
listiny
klorý prává Jedná o aulonomll lkKlkunpnisUé
Husí
Unito odstavcem 10; Učínnoul tohoto paragrafu
rozňlřuje se na pravosudlc, ďulej účlmtonť čí. II zrtlt,
ze dne 21). únoru 1020 Č. V il a par. 1. 21. žák. ze dno
0. března 1020 f. 102 (ústavní Soud) přeneslo sa s oso
bitou platnosťou nj na Slovensko. Zde poal. Hlinka již
výslovné se omezoval nn tu autonomii, jnlká bylu za
ručena Podkarpatské Rusi, Žádaje její rozňířenl jediné
o soudnictví.
Posledním pari amento Itm aktem ludové strany byly
návrhy ze dne Í5, července a 10. listopadu 1038, eis.
tisku 1429, které byly již počátkem koinoft, Slověn«ko
méJo pčtlčlmnou vláda a Národnímu shromáždění, spo
lečnému, byly vyhrazeny: ústavní listina, jakož I otáz
ky, upravující činnost společného zákonodárného sboru
vlády a jiných orgánů, zahraničí a smlouvy s cizinou,
h vyloučením smluv výlučné slovenských, národní obra
na, státní občanství, vysLčbovaleotvI a ccotovuii pany,
mčna, míry a váhy, včel celní, Železnice’ a doprava,
počty, telegrafy a telefon, státní dluh, dané a dávily
pro úhradu včel společných, monopol a státní podniky.
K platnému usnesení Národního shromáždění bylo třeba
kvalifikované včlňlny zvolených členů na Slovensku. Ve
vSech ostatních vftoech usnáňotl se mčl sněm sloven
ský. Dodati třeba, že podle g 10. bylo třeba kvalifiko
vané včtóíny slovenských zástupců 1 př) volbě presi
denta republiky, poměrné zastoupení ve společných
úřadech, zvládni správní soud a nejvyáňí soud pro Slo
vensko byly dodatkem s tím, že k úhradě společných
vydání slouží cla, monopoly, společné státní -podniky
a že deficit se uhradí percentuálně z daňového výnosu
předešlého roku v poměru k ostatním územím republiky,
— V odůvodnění praví se pak rnhno jiné \ toto: »By)o
by ideálem, aby vedle nebe stály dvě samostatné «lom y
teritoriálně i personálně, Slovenská a Česká, organlsované federativně, nad kterými by vyrostla státní nad
stavba československá. Národ vtok chce co ncjrychlcjí
odstranit i dvacetiletý npor.«
Posledními akty byl pak známý zákon o dualismu
a nedlouho po něm usnesení bratislavské ze dne
14. března 1939.
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Z dopisů, redakci
Vážená

redakce!

■Píše a mluví se mnoho o tvoření nových celků samo
správných. Jsou prý malé a nesamostatné obce a okre
sy, veliké pak správní celky žerné.
Zdá se, že tedy podkladem k novému řešení je hle
disko státné-ekonomlcké. Ale stát je přece apoleénost,
vzniklá ze sdružování lidí na vzájemnou pomoc a
ochranu. Má tudíž povinnost pečovali o všechny stejné
1 o ta nejslabňí sdruženi. Sdružením dvou él nékollka
malých celku vznikne Jeden velký a silný celek, ale
éasto nebude to jednotka, nýbrž skupina jednotek,
z nichž asi né která bude mohutnět na úkor Jiné. Nejde
však jen o oblast topografickou, ale o její obéanstvo.
Při /dušováni obcí Je néco zcela Jiného utvořili Velký
Zllri a néco naprosto rozdílného slouéení tři Lhot
třeba rte přílíň vzdálených. Sloučením malých obcí se
vyvine v Jedné středisko a ostatní občané ke všem stej
ným povinnostem Ještě navíc, aby klusali v dešti a
bláté él v jiném neřeše péluié každou chvíli na obecní
úřad, Naopak zuně rilouécné obce by musely mít pla
cené zřízence pro pochůzky do různých osad. Až dosud
byla snaha lidu právň opaéná: větší osady ne snažily
omimoctalnit od kmenových obcí
1
Je Jbiié, že Jsou a budou mnohé otázky a vřel (hlavně
hospodářské a stavební), které Jsou apoloéné většímu
olu-ubu. Proto by .snad bylo lepší zřízení újezdnlch rad
z ob:'!, do nichž by ty které ohee vysílaly své plnomocné delegály, a tak lty se spoleéné tylo otázky lefjlly.
Tylo újezdy by vánic byly vytvořeny podle společných
zá lnů s. komunikačních spojů 1 přirozeného spádu obyvu'"lí‘)tva
ale ne podle počtu, obyvatel
Tuk Je tomu 1 u malých okresů, I tam se zřizovaly
okresy pravé pro přlljšnou rozsáhlost néktorých oblasti
a odlehlost eelýeli IcrnJU Teď /.tise pro ^rentabilitu*
by se činil opak. Co to Je Jezdit na úřad okruhem třeba
přes pul Moravy, to nejlépe poznali obyvatelé okrajo
vých území protektorátu, když byly okvoay slučovány.
Obyvatelů odlehlých krajů bý byli zase trestání za ne
šťastný osud, že se vůbec narodili na tento svét v tom
kraji a že neničil dost široké lokty a netlačili se do
mést a nebo lepší oblastí. O lom ovšem nemohou včdétl
1:1 sl'iuitni okolo Prahy, Ostravy a pod., ale dokonalo
to poznali tm obou stranách Vysočiny, .kdo je třeba
20 1m a vire na nejbllžfii železniční stanici. A že by
puk odevšad jezdily autobusy? Pražáci naříkají, co se
nab bajl na úřady a prostoji času ve frontách. K tomu
nnvle by takový venkovan pro jeden úřední doklad
Ještě jenom jednou jízdou ztratil celý den (a třeba
1 s nocí při různých nevhodných spojeních) a kapsa
by se hezky ztenčila za pár jízd při í>() km vzdálenosti.
\ iee by ue okresům prospčlo přeskupením nékterýeU

oblastí do Jiných okresů, kde je při rozené].?! spád. a
regionálními svazy pro určité zájmy.
Malým celkům je rnožno lépe pomoci případným sdru
žováním a podporou a plánováním od celků větších.
JfK., Horní Kouníee.
Vážená

redakce!

Nevím, jestli tento článek uveřejníte, možná že ne.
Možná, že by Vám to škodilo, no ale, prosím.
Ti pánové z ministerstva informací i ti pánové, kteří
tak krásné píší o tom, jak jde vše na žné, jak se po
máhá českému sedláku, měli by se přijít! podívati, a
jsem velmi zvědav na to, co by asi řekli tomu, když se
do vesnic nahrne skupina nevychované mládeže, která
svoji neukázněnosti a pochybnou morálkou jen pobu
řuje. Co by asi řekli po srovnání pomoci a škody tomu,
když Jim každý sedlák řekne: O S0', takové pomoci
nestojím1
Krásné se píše, ale prosím, opusťte svoje kanceláře,
pánové z ministerstva Informací, a přesvědčte se.
A dále: Jiné ceny pro Sedláka, jiné pro družstva a
státní statky. Jiné srážky, jiné vše. Proč jiné? Což
český sedlák není hodem toho, aby se s nim zacházelo
alespoň tak, jako s družstvem, neb se státním statkem?
Nepracuje lépe a víc jak družstvo a státní stutek? Pro
sím, porovnejte statistiky:
V r.
prodal 1 q obilí a koupil sl 3 páry pracov
ních bot. Dnes prodá 1 q obilí a musí sí vzítl nejméně
200 Kčs h sebou, aby sl mohl koupltí 1 pár.
V r. 1038 prodal 3 kg másla a koupil sí 1 pár bagančat Dnes musí prodat! 0 kg a víre, mítl odběrní
poukaz, který se z těch a těch důvodů nevydává.
Přečtěte sl, kolik dostane č ký sedlák za svoji práci
na hodinu a kolik rná dělník. Pak, pánové, uvidíte
hrozný rozdíl, hrozný nepoměr a přitom nemá vyhody
jako dělník (cigarety, lihoviny, obuv, pracovní Sáty
aid.) Český sedlák nechce žádné výhody, které zavedl
Heydrlcli, aby zvedl pracovní morálku. Český sedlák
nechce žádné protektorátní výhody. Zívli národ za do
by okupace nejlépe v Kvropě a uživí národ 1 dnes Chce
vňnk, aby byl za svoji práci fádně honorován a ne
ponižován, z národa vyfaďován.
Český sedlák nechce ani darů, ani almužen, nechce
nic, co se mu při každé příležitosti vyčte veřejně
v tisku l rozhlasu.
Chcete laciný produkt? Prosím, nechoďte okolci^
hrnce a horkou kuši. Nehledejte tam. kde to nenf. Od
straňte: maloaběrny — velkosběmy. Odstraňte: malorozdělovny
velkorozdčlovny. Pak cena klesne na 1
polovinu. Vždyť 7,000,000.000 Kčs stojí produkty a dalěfch 7.000,000.000 Kčs stoji to zbytečné zařízení. Ze by
bylo několik tisíc Udí zbaveno pohodlného zaměstnáni?
Vždyť se stále píše o velkém nedostatku pracovních sil.
Dejte je tam, kde budou národu prospěšní a ne škodliví.
F. N., Vyškov.

K U L T U R A VE S V Ě T Ě I U N Á S
Neslujte tu revoluci. . .
Kilyby ao o mutt nynOJiU kulturní
ki'iii napsalo dvakrát tolik polemic*
kých Mlvulil l opip.rnmft, no' kolik jich
0 c»mo vo všem linku, kdyby so objo
vHo ješté tucet podobných mravních
doioktú, jaké odhalil Zákftv ťoutUolonok o Česky cli spisovatelích .1 ame
rických hallOeleh. stálo JeStC so nám
nepodaří odhalit všechna střediska
tíhoto kultuniiho rozkladu u nás Jo
ovšem třeba připomenout, .'.o nonuV'omo vinu hlodat n ř k d o m i m o um Cl co. jak kdosi již navrhl ro.-.paň tym tvrzením, že křísl nejsou vin: i liiorátí, nýbrž prý sekretáři politických
stran. Yřřime U vice nebo méně vhod
nému porovnání. že básníci mají být
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Inženýry - a také ovšem lékaři - duál,
nebudeme přece nezdar"a chyby svá
dět na néjalcó parťáky, polity, ani v
nej lapáku připadá asistenty. N a ko
lu» svedeme, jestliže pražský list CUO
hlásá ústy své básnířky ve jménu é sté socialistické kultury pro pracujte!
lid?:
Nastojto tu revoluci,
kde bývali továrnici,
raduje se dálný lid,
úředník a brigádník
Kterak vysvětlíme, te socialistické
umétú pro délný lidi nu\ tuto zřetelnou
podobil v zemi a společnosti, kde se
stovky básníků stejné zřetelné hlásí
k totožným tendencím ? Což nikoho
r, nich v nesmírné po\ ýSenosti nena-

padne, že je třeba nikoliv esteticky po*
leinisovat, nýbrž dát se do boje s třmito příšerami a dobrým příkladem
esteticky opravdu vychovávat i toho.
kdo čte jen deníky nebo svůj odborný
časopis? Narazil jsem na slovo ten
dence. ale nechceme přece, aby dneSní přemíra tendence ve všem váudy
zabila navždy každou tcmlenčnost!
Viděli jsme lehké
arvové
veselohry ve stylu amerických f;imů
i s vnější pompou - Srdce čtyř. N a
křídlech lásky. Profesor se zlobí atd.
Jejich opravdová lidovost kontrastuje
s tupou prušáckou tendeafiností na
ších z revolučních i tt. j. za okupace
započatých! filmů - a přece není sla
bá tendence v takové závěrečné lekci
nebožtíka J. Š. Bacha zkostnatěl£mu

O B Z O R Y

profesoru Voronovu. i když je nená
silná: J e to t o t i ž t e n d e n c e
p o k r o k o v á , tedy to. co veskrze
a vesměs chybí až dosud všemu na
šemu pokvětnovému uměni, jež ope
ruje samozřejmě jen s předválečnými
socialistickými tendencemi, poněvadž
nenašlo vlastních dobových zdroji!.
Dílem patrně z obav, aby nepropadlo
při zkoušce z malé marxistické ná
sobilky. dílem opravdu z nemohouc
nosti. Ale umělec přece neexistuje
bez odvahy a bez schopnosti!

tvář. tak obrácenou, abychom mohli
sledovat i cil. k němuž pohlíží Pokud
toho nebude, nezbývá než resignov jí
ně dokončit s citovanou autorkou je
jí paaegyrik našeho kulturního dneš
ka:
P R O s předsedou svým v čele.
i závodní rady celé,
voláme vám z plných plic:
jen tak dál, jen vie a víc!
bp

Jen tak dál . . .

Leicester Square Theatro mu na
pořadu barevný film »Men of two
\Vorlds« (Muž dvou světů), v hlav
ních rolích hraje Robert Adams, Erie
Portuum a Phyllis Calvert, Film byl
natočen částečně ve studiích Dnu 1’
a částečně v Britské Východní A f ri 
ce Ovšem Že scény, natočené v A fri
ce, se značné liši barvami od scén
ve studiích. Režíruje John Sutro.
Kisenga se vrací do Afriky, aby po
mohl svému lidu, po patnáct) letech
v Evropě, kile měl značný úspěch
jako hudebník a komponista, Jeho
kmen Litu je ohrožován apavou ne
moci, která již zachvátila sousední
okrsky a stále se blíží. Britský veli
tel
Randall
nafidll
přestěhováni
lidu do nových oblasti, avšak Lilu
stále odmítají. Jsou pod vlivem 1touzelnika-lčknře. Magole (jehož hrál
černoch Orlando Marlins - mimo
chodem jediný opravdu dobrý výkon)
a ten, protože chce zůstat u moci,
intrikuje proti Rand,liloví Mladá lé
kařka dr. Munru chce dělat zkouš
ku krve, aby poznala, ncnl-ll už ná
kaza také mezi Litu. Jedině Kisen
ga, jeho otec a sestra se však zkouš
ce opravdu podrobí. Mangole proro
kuje, že Klsengův otec zemře, neboť
dal s krví i moc nad sebou do rukou
bílé lékařky. Stařec opravdu zemře
a tlm se mezi pověrčivými Litu kou
zelníkova moc ještě zvětší. Aby do
kázal lidem, že to vše je Jen Magoliho lež, Randall vyzve kouzelníka, aby
vzal také jeho krev, avšak ten od
mítá, řka, že nemá moc nad bílými
muži. Nabizí se tedy Kisenga a Man
gole jeho krev přijme a j jemu pro
rokuje, že zemře, Kisenga zprvu klid
ně pokračuje v práci, ale pomalu
propadá pověrčivému okolí a Jeho
vůle slábne. Konečně se zhroutí a
téměř umírá, mučen hrozivými halu
cinacemi, Randall a dr. Munra, tuší
ce, že jen víra v život, jíž Kisenga
ztratil, ho může zachránit — poručí
zpívat píseň, kterou Kisenga složil
pro černošské děti, Mangole chce tu
to píseň přehlušit tyrnpány smrti,
avšak život zvítězí, Magolova. moc Je
navždy zlomena a lid zachráněn,
^Dramatický rozkol Kisengovy černé
duše* je vyjádřen jeho slovy; „Myslel
jsem, že mám dva světy — a vidím,
že nemám žádný.«
Film je slabý, obsah řídký a zdlou
havý, hra herců průměrná. Některé
episody, hlavně taneční scény
jsou velice pěkné, avšak námět je
tak nezajímavý, že í to pěkné (jehož
je po málu; zaniká, V. J. (Londýn,

A tu sí ovšem řekneme to, co sl
národy v takových rozpačitých oka
mžicích vždycky říkají: Nástup mla
dé generace smete rázem tuto mdlo
bu a hnilobu! Ani by nám nešlo o ná
stup a rázné smetení, jen kdyby už po tragickém odchodu J. Ortcna bylo v temné štole našeho literárního
dneška alespoň v dálce znamenat ně
jaký kahanec nastupující party. Vě •
říme, že přijde, ale doposud nepřichá
zí. Několik mladých poetň se vzájem
ně rozhádalo na stránkách *Rudého
práva,; a Mladé fronty- : Nejde tolik
o to, že se nikdo nestává básníkem
tím. že si to mysli. Ani o zbytečně ne
kvašený tón těch, kteří odpovídali na
původní epigram Holobrádkův (a čte
nář
Mladě frontyc nakonec usadil
všecky) - to jsou zvyky ctlžádosťvého mládí. Avšak tato ctižádost by
měla bytí tvůrčí a právě tak přesa
hovat omezenou oblast, v niž se krčí
zlozvyky starých pánů. Chtějl-11 být
mladí generací, ať tvoři, ať se ne
potvoří po starých, kteří pouze polemisují; sice budou nikoliv generaci,
nýbrž přívěskem. Co již dnes je kon
krétně odÚŠuje od starších Iťerátú?
Kdybychom chtěli být tak příliš zlo
myslní, řekli bychom, že je patrně
všechny bez rozdílu sblížila zase ta
prožluklá i-nutnostt doučovat se stra
nické násobilce.
Pokud jde o starší umělce, zůstane
s jejich jmény spjata-skutečnost, kte
rá bude časovým odstupem stále pa
trnější, že se po prvé v dějinách naší
kultury redukovaly kulturní hodnoty
v pouhé podpisy na předvolebních
manifestech a v předvolební projevy
stranické oddanosti. V celé patrnosti
vynikne to teprve tehdy, až bude jas
no, že to bylo v době, kdy tato jména
nebyla jmény dobyvatelů a tvůrců
nových, pokrokových děl, nýbrž jmé
ny tvůrců na trvalé nebo dočasné
zdravotní dovolené, ne li na služební
cestě . . . Pokud však jde o mladé, byl
by téměř nejvyšší čas. aby se odhodla
li odhalit prázdnotu dosavadního kul
turního medícinemanství a n e z á 
v i s l e n a n ě m ukázat naší době
svou nezaprodanou a neposkvrněnou
kulturní tvář. Přínos mravních hod
not nemůžeme čekat odjinud než od
mládeže. Nechápu mravnost v nevažitelném peroutkovském pojetí, nýbrž
po křesťansku, jako pancíř, s nímž
půjdeme i do tvrdé všední půtky i lo
poty.
Bude-li mnoho chybět mladé
české generaci, vše lze spravit, bu
de li mít aspoň vůli ukázat jasně, to
jest také od minulostí odlišně svou
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Nové filmy v Londýně

Filmový festival v Mariánských
La/nich a Karlových Varech
Za účasti českých filmových novi
nářů, několika zahraničních hosti a
četných filmových pracovníků byl t.
-sipna zahájen český filmový festival
s mezinárodni účasti. Účelem festi
valu je, .-,dá se, spíš pozdvihnout
první povalečnou sezónu západočes
kých lázni, než předvést ropresenla
ilvnt výběr světové produkce, '/> pro
dukee české však jsou na programu
další filmy vyrobené zestátněnou fil
movou produkci s náměty převážně
okupačními, jejichž hodnotu či ne
hodnost hode jistě velmi zajímat Jak
filmové obecenstvo, (alt filmovou krl
tiku. V prvním dnu festivalu viděli
jsme v Mariánských Lázních premiéru
českého filmu t-V horách duní- potíte
námětu Františka lUltzc, v režii B.
'Kubánku za asistence J, Máchu, l'ochybowmi tohoto filmu spočívá pře
devším v námětu, který je na mno
ha mlatech už podivuhodná nepravdě
podobný, ba i nepravdivý, Vzpurné
neme H partyzánských filmů ruských
a jiných, poznáme, že slabina , V ho
rfteli dmd , nelUví ani lak v touh
nickém provedeni, ani v hereckých
výkonech (podrobnou kritiku přinese
me v obvyklé rubrice pN pražské
premiéře), ale v prepnlhelifiovánl
skuteěnosti u pochybnost I prosí ředí.
Každý, kdo někdy přišel do styku
s německým vojenským s policejním
aparátem ví, Že Je na přilehni ne
možné, aby někdo odcházel a vracel
se z obklíčené vesnici' leh libovolně
Jak to činí hrdinu tohoto filmu. Také
lidé v nebezpečí a v boji nemluví a
nejednají luk čítankově. Nejde nám
ovšem o vyzdvihováni bezvýznam
ných detailů, nýbrž o celkovou In
tenci filmu, která, podle našeho ná
zoru, směřuje k vytvářeni legendy
a mnohými znalty kýče.
Nesmíme zapomínat, že přes tvrze
ní jistých kruhů filmové kritiky, ne
jsou české filmy vyráběny jen pro
české filmové publikum, kl-orá k nim
může eventuálně mít citově omluvný
poměr, ale že cílem naší filmové pro
dukce je vytvořit díla tukové úrov
ně, aby obstála na mezinárodním fó
ru, Dokud jame neviděli filmy další,
je nutno zdržet se celkového úsudku,
ale zatím můžeme říci, že ani *'Průlom« ani TV horách duní« nejsou tím,
co od českého filmu očekáváme.
Jinak je nesporné, že na polí pro
pagačním přispěl filmový festival k
zvýšení návštčvy jak Mariánských
Lázní, tak i Karlových Varů, První
sezóna Je pro tyto lázně a hlavně
pro nové majitele podniků znameni
tým poučením a zkušeností, jak se
zachovat příštího roku, kdy, jak dou
fáme, bude cizinecký ruch mít již
větší možnost), Mnohé je však ještě
třeba se naučit, v organísací, což
■platí také o organísací samotného
festivalu, která, pří množství odbo
rů, x>ododborů a sekcí českého stát
ního filmu, byla v prvních dnech
leckde nedostačující, snad následkem
nedostatečné spolupráce činitelů stát
ního filmu s místními úřady.
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Kniha týdne
Svatovítské triforium. Fotografie Jaromíra Funkeho.
Předmluva Zdeňka Kal lety. Aventinum, prvý svazek
edice »Malé knihy kultumé-hlstorlckéí. Brož. TA K6i.
Jaromír Funke, profesor fotografie na grafické žko
le v Praze, výtečný a vášnivý fotograf-urnělec (volbou
motivů. I provedeními, zemřel předčasné loni. Aventi
num chystá o ričrn památní publikaci. Ale 1 tato knížka
je zajisté táž projevem přátelství, která od žákovských
let bylo mezi Jaromírem Punkem a doktorem fttorchcm-Marloncm, nakladatelem táto knížky. Je to knížka
pálená, zkrášlená nejen těmi Ad snímky z Funkeho
ruky, alo 1 kultivovaným úvodem Zdeňka Kallsty
o vzniku a významu táto portrétní galerie ve výšinách
svatovítského chóru.
Ale mohla být pletnéjňí a také úplnéjftí při vétšhu
zřeteli na neodborného čtenáře, pro kterého přece je
tato knížka uráenu. Odborník má o svatovítském tri
foriu už nélcollk dál Jiných, To malé pochopení začíná
už před/iádlcou. Je vyzdobena kombinací z 11 erbů, Částí
tfich, které Jsou v triforiu vytesány po stranách po
prsí, tam postavených. Ale v celé knížce ani slova, éí
erby to Jsou
to zJIAténí Je ponecháno čtenářové vňlinavostl, kterou ovšem v této včel reprodukce dost ne
podporují. Loclcterého čtenáře, kterého bude zajímat
tato knížku, zajímalo by také upozornčnl na znak
Arnošta z Pardubic (starý znak Mulovců), nebo na
mistrovské znamení Matyáše z Arrasu, na znak arci
biskupství pražského a Jiné. Nejsou připojena žádná
data osobní, ačkoliv mohla být vzata z nápisů pod so
chami, pravděpodobná současných. 1 český středovčk
jo našemu prňmňrnému vzdálanol velmi temnou pevni
nou a tak nám dost málo říkají popisy pod fotogra
fiemi, že jde o tu čl onu královnu nebo toho či onoho
kanovníka. Byla by dost nadájná sázka, že aspoft
čtvrtina Čtenářů, zejména mladších, sl neuvddoml, že
Fllška Přemyslovna Je matkou Karla IV., a že sl ne
vyš včti I ty dva erby se Ivy po stranách její busty.
Není řečeno nic o tom, že sochy nejsou uchovány v pů
vodním stavu ani v tfich Částech, kde se zdají být
lntaklnl
na přiklad že okrouhlá čapka Karla IV.
se kterou se objevil prává 1 na plakátů pro Noc na

Karlštejně — je dodatečně upraveným zbytkem císař
ské koruny, uražené možná, obrazoboreekou rukou na
počátku válek husitských.
To vše mohlo být spraveno dvéma stránkami vy
světlivek a doufejme, že bude při druhém vydání.
Dobrou službu by byl udělal také schematický plá
nek choru, vyznačující, kde jsou busty osazeny. V tom
urnístčhí je kus dynastického a státního eeremonielu
středověkých Cech. I to je zajímavá kulturně-historlcká drobnost.
o
Nejíwu ve Funkeho pozůstalostí také fotografie re
liéfů český patronů a vnější strany triforia? Je to ně
kolik velmi rázovitě tesaných hlav a jsou mezi nimi
podoby sv. Cyrila a Metoděje, snad nejstarší u nás do
chované. I jejich reprodukce patří do knihy o svatovít
ském triforiu.
Když historikové umční píši o této středověké galerii
pilastlckých portrétů, nezdůrazňuji pouze, že to je jeden
z prvních projevů individualismu v umění výtvarném.
Poukazuje se také na to, že vedle členů císařské dy
nastie lucemburské a vedle knížat církevních je tu
také — zjev ve středověku ojedinělý — zobrazeno ně
kolik osobnosti z rodu nízkého, bez predikátů, poSlechtáných prací a duchem: oba první stavitelé dómStí a stejná neSlechtičtí, i když kněžští ředitelé stav
by*, Kotlík, Bušek, Holubee. Někdy se to pokládá za
projev demokratického ducha, příznačný prý pro naši
zemi už před šesti sty lety. Snad. Ale bližší výklad tu
je v tom, že i ve stavovsky utuhlé společnosti středo
věké byla církev, jinak tyto rozdíly přijímající jako
Bohem určené, aspoň ve své sféře trvalou vyrovnavatelkou těchto rozdílů. Její svěcení, ani nejvyšší, nebylo
odpíráno pro nízkost rodu a poprsí Matyáše z Arrasu
a Petra Parléřo ve výšinách triforia a jejich hroby
v chrámovém ochozu katedrály významné nrcldiecése,
první svnLyně veliké říše, jsou jasným projevem, jak
středověká církev uznávala vznešenost umělecké práce.
Byla tak jedním z průkopníků moderní demokratické
společnosti. Což je zúhodno si připomínat právě u nás
a právě teď.
Karel Klíma.

Divadlo týdne
Účtování h českým divadlem
V loňském revolučním údobí se vyznamenávali naši
divadelnici výjimečnou čilosti a nadšením vlec halas
ným než svátým. Chystali se vyvrátit z kořenů soukromopodnlkatelský divadelní systém se všemi jeho vskut
ku negativními zjevy průvodními: přlaluhavačatvlm
banaUtá, mčšťácké konvenci, poptávce po kýči, protek
cionářství, zákulisnímu politikaření, umfilccké závis
losti na finanční kapacitě podnikatele nebo skupiny
podnikatelů. O divadle mčli rozhodovat ti, kdo divadlo
vytvářejí. Priorita cílů umčleekýeh a výchovných mála
být prosazena u všech divadel, Nová kulturní výstavba
mála být. budována v rámci zbrusu nového organisačulho apavátu, na základech politicky i mravná očiště
ných a tedy jediná znručujtolcb dílo opravdové, silné
a přeavádčlvé. Kategoricky a více hesly, než vácnfi byla
požadována důsledná decentraUsaee našeho divadel
nictví. Důvěřivci přestávali snít a začali reálná počítat
s novou érou českého divadla, člštšt, zdravájší, nebo
jácnější, kulturně 1 soelálná významnájši, začali počítat
se skutečnou a oddanou spoluprací divadelníků, s no
vými a plodnými vztahy k lidovému obecenstvu, s prací
odbornou a svobodnou, s průbojným ldedačstvím. krátce,
s českým divadlem ad usum rei publicae a ne již ad
visum proteetovatus.
Bylo jasné, že všechna tato vznešená předsevzetí ne
zvuční naráz hodnotu a funkci divadla u nás; že organisačnt mašinérie, sebedokonalejší a důmyslnájší, neutvoří z tolika diletantů odpovádné umálce a z tolika
divadelního šarlatánství poctivou divadelní práci. Přesto
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však nová organisace, příčinně souvisící s převratem
politickým, byla první podmínkou nového jejího obsahu
pmělockého.
Systém sovětského divadla, jako ústavu veřejného ve
správním 1 sociálním slova smyslu, byl nám po léta
vzdáleným vzorem, který se vývojem válečných udá
losti přibližoval úměrně s postupující frontou Věřili
jsme v jeho aplikaci na naše poměry jako první krok
kulturní reorgonisace. Význam a prosperita sovětských
divadel byla jistě do značné míry způsobena odstraně
ním soukromého podnikáni a zveřejněním divadel
v rámci státem řízené kultury.
Vybudování tradice českého divadla, jeho charakte
ristický styl i jeho pravá avantgarda měly se pak stát
cílem uměleckým, k němuž, jak se očekávalo, bude smě
řováno co nejtntensivnějl.
A podívejme se po první svobodné divadelní saisoně.
jak dopadlo uskutečňováni velkých plánů tam, kde
odbornici po nich nejvíce volali a kde měly být plněny
z důvodů zásadních i věcných nejrychleji a nejpronika
věji. u divadel venkovských, nebo lépe. mimopražských.
.Tak dopadla zde zásada decentralisace. zveřejnění, zli
dovění. očisty, atd.
Soustřeďováni všech kvalifikovanějších a kvalitněj
ších sil divadelních v Praze, s nepromyšlenou vervou
zahájené za okupace, dosáhlo nestvárných rozměrů za
nové. >kulturně decentralisovanéc republiky. Všechno
voláni starších praktiků i theoretiků, aby hodnoty byly
úměrně rozdělovány, aby byla věnována odbornější péče
umělecká i organisační divadlům mimopražským, aby
mladí divadelníci šli vyzkoušet svou zralost a své
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schopností především ven, zastalo na papíře. Za protek
torátu se hrnuli venkovští herci do Prahy, využívajíce
nepřirozené konjunktury válečné, začátečnici skočili
rovnýma nohama na oficiální scény, kritika měřila ně
kolikerým loktem. Venkovský divadelník byl oblažo
ván povzbudivými frázemi, jeho více ménč anonymní
práce posuzována nevěcně, ale s farizejskou sentimen
talitou. Pseudodivadelní ohchod střílel bez rozmyslu po
kapsách diváků, přeplněných inflačními bankovkami.
Protektorátní instituce, Kuratorium, VOS, NO tíZ za
tučné honoráře zatáhly do svých sítí zástupy divadel
níků a zamořily svými produkcemi Cechy i Moravu.
Slušným a zasvěceným lidem bylo z toho úzko a kladli
sí otázku, kdo bude vystupovat na všech našich jeviš
tích, až kulturní zpronevěřile! budou spolu s těmi ná
rodními a politickými jedním tahem smeteni.
Přišel květen 19*15 a očekávané jeho důsledky
v oblasti kulturní vyhlášeny jako zákon daný vůli svo
bodného lidu. Systém liberalistický bude vystřídán ří
zeným, soukromí podnikatelé nahrazeni, když no zatím
přímo státem, tedy nlcsjxuí zeméml, obcemi a nově
vytvořenými organisacemi ( ÚRO, Družstva měst, atd.l.
Bývalý ředitel splantážnikc bude vymazán z lidské
paměti a na jeho místo přijdou dva placení odborníci,
umělecký a správní, odpovědni nahoru i dolů zn své
vedení. Zaměstnanci budou přiměřeně zúčastněni na
rozhodování a dostane se jim po sociální stránce, co
hrdlo ráčí. Jich úkolem budou dobrá představeni, obe
censtvo obstarají patřičné orgány. Venkov nebude v ni
čem šizen.
Zapomnělo se však na * prováděcí nařízení k tomuto
nepsanému zákonu. Proto se plánů, organisaěně nepropraeovanýeh, mnohde prakticky neuskutečnitelných, ujimali spise podnikaví jednotlivci, než nějaký ústřední
orgán v zákoně zakotvený. Divadelně provozovateiský
závazek veřejnoprávních korporací neměl právního
podkladu a tyto po několika silné ztrátových měsících
byly nuceny u řady divadel zastavitl platy, » nimiž
v rozpočtu nemohlo být počítáno a jež by nakonec
padly na hlavu nebohých poplatníků. Někde pak do
cházelo k frapným tahanicím mezi provozovatelem a
jeho divadlem, oběma jaksi svedenými. Zvýšené státní
subvence byly jen malou náplastí na ztrátové hospodář
ství oblastních divadel. V některých městech si po
mohli samostatnou akcí; na příklad národní směnou
ve prospěch místního divadla.
Pokud jde o výměnu osob na vedoucích místech, po
padla věc nejčastěji tak, že bývalý ^plantážník získal
jiné divadlo, tentokráte však jako jeden z ončeh odbor
níků. Dřívější podnikatelský zisk byl tedy nahrazen
pevnou měsíční gáží. A ž asi na dva případy udrželi
se i ti politicky i mravně nejvykutálenějši divadelní
ředitelé ve svých funkcích, pronášejíce občas vášnivá
hesla o socialistické kultuře, jimiž si bez ostychu pli
vají do své někdejší chutné polévky. Nejparadoxněj
ším je problém návštěv. Maloměstská smetánka dříve
plnící venkovská divadla zahájila většinou pasivní resistenci, dotčena jsouc protíburžoasními tendencemi
repertoiru a jinde i odstraněním operetních představení.
V boji za znovuvzkříšení *Perel parmy Serafínky« a
iRůží z Argentiny« tvoří ostatně jednotnou frontu
místní honorace s místními funkcionáři KSČ. Bývalé
jádro venkovského obecenstva se tedy většinou stáhlo
do svých ulit a obecenstvo dělnické do divadel venku
dosud nechodí. Z toho prostého důvodu, že se nikomu
nepodaří přivést je natrvalo na ta představení, která
se mu nelíbí, nebo k jichž poznání není záměrné při
pravováno.
Jaký vliv má pak tento rozklad na pracovní systém
! na pracovní morálku je na bíle dní. Zkouší se málo,
premiéry se chrlí bez ohledu na to, že jich příprava
je na půli cesty. Nestačí se zdolávat obtíže technické
pro nedostatek materiálu, času a kvalifikovaných sil.
Herci při první příležitosti odházejí do Prahy a roz
množují ochotnické soubory nových činoher, jímž poně
kud brzo došel dech a které už nemají nikomu co říci.
Eezútěšný stav je kryt neodpovědným velikášstvím.
O kolektivech, poměru k prácí, umělecké pokoře se
mluví, ale divadelní život na venkově je ne bojem, ale
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rvačkou o život. O život beztak pochybený, protože
znemravnčlý duchem těch, kteří drží své posice získané
moci Moravce a jemu podobných.
Nejde ani tak o chyby, které za krátkou dobu jednoho
roku byly napáchány (ty mohou byt vždy nápravoványl, ani o omyly, jichž jsme se dopustili (těmi se učí
m e), ale jde o poctivost k sobě samým, právě o pou
čeni z nesprávné cesty, o násadovosi v předsevzetích,
o prosazeni včel, a ne o osobní zájmy jednotlivců.
O vytvořeni pracovní základny u minut pražských di
vadel, nu jichž počtu záleží méně, než na jejich obecně
osvětovém významu, s nímž nesmi být hazardováno,
Nent jediného venkovského divadla u nás, které by
za uplynulou salsonu vykonalo zřetelný krok kupředu.
Není také jediného divadla, lilere by prokázalo svou
osobitost, jak po stránce repor lotrové, tak po stránce
interpretační. Je sice již ťulčiem našich mimopražských
scén,, že nemohou z důvodů hospodářských vytvořitI
jednoznačnou uměleckou páteř a sloh, ale k tomu, alty
bylo naše divadlo schopno vývoje, musí «I vybudovali
pevné a jasné ohraničené odmzlšlč, Tím bude 1 na Ven
kové jednotný specifický pracovní princip toho kterého
divadla. Tento princip nebude nalezen dříve, dokud po
zorné a citlivé nebudou prozkoumány a promyšleny
všechny jeho prameny. Tím rozumím na prvním'mlátě
.‘■hodno umělecké přesvědčeni divadelního souboru, Sou
boru, ne mechanicky a podle .nahodilých příčin hcmímveného, ale organické, mučleeky životaschopné a své
bytné pracovní jednotky, řízené osobnou!) vedoucího
íežlscm, jak to bezesporu odpovídá současnému vývo
jovému stadiu divadelního organismu ( ’liarnkler umě
leckého celku divadelního pak lnula živě reagoval na
okolnosti stojící mimo Jeho vlastni rámce; na drama
tickou literaturu, na své podmínky technické, na. po
žadavky provozní a hospodářské, na vkus svého obe
censtvu. 1‘řes všechnu zdánlivou obdobu provincionál
ních scén vyskytují m> u Jedno! Ilvýeli divadel, reap,
jejích oblastí znaky, Jež J m ou Jím vlanínl a Jež ne právě
musí stáli prvním clcmenlcni modifikujícím a korlgu
jícím soubor jako tukový,
Beč faktická situace podmíněna byla Činiteli odliš
nými. Jednotné soubory na venkově vytvářeny nebyly.
Ty byly jen slepovány podle staré konvence! herec na
určitý obor. Ačkoliv ani toto hledisko není zcela bez
významu, nesnil ne stát, jak tomu bývá, jedinou pod
mínkou hercovy příslušnosti k určitému divadelnímu
souboru. Zde Jame právě narazili na nedostatek řežicárských osobnosti umělecky dostředivých, přes vše
chnu přcbuJeloBl n zlsf i lamu- , tolikrát Již prodiskuto
vaného. Soubor venkovského divadla, skládající sr ze
samostatných jednotlivců nebo nanejvýš několika růz
norodých fiouhorečků ničím nespjatýcli, stál na počát
ku poslední nczňny jako těžkopádná a divadelně netvůrčí, protože, nejednotná mašinérie, jejímž hnacím
perem měla zůstat., jak se očekávalo, vypjatá divadelní
konjunktura,
protože se myslelo více ns. hesla než
na divadlo, by) nasazen reportoír polltleko-agltoěnl,
v jehož monopol ne všeobecně věřilo. Které venkovské
divadlo se tehdy nadálo, jak brzo ne projeví pochyběnost a povrchnost této praxe? A které venkovské di
vadlo s ní vydrželo déle než měsíc? Obral; reperlolrový
byl proveden s překvapivou pružností. Když to nešlo
se zaktualizovaným Oérern, půjde to « nezaktuy,lisova
nou Charleyovou tetou. Ostatně dlužno dodat, herrtftm
se v ní dýchalo volněji a potvrdili Um, že, jsouce odká
zán! sami na sebc, nemohou zasvětit svou prácí boji
o nové jevištní hodnoty.
První pomoc, jak patrno, musíme spatřovat v ná
vratu k střízlivému a věcnému pohledu na divadelní si
tuací. liaison ďéf.re mají jen ta divadla, Uterů, svým
souborem a svou prací mohou vytvořit osobitý, jiným,
divadlem nenahraditelný přínos na kulturní výstavbě
republiky. Prokázána byla neud/žítelnonl Úzce ’politic
kého, reap, stranického — lhostejno odkud pocházejí
cího — znetvořováni divadla, nejen tvůrčí prácí brzdící
a, umělců nedůstojné, ale í mravně nebezpečné a národ
ní charakter podrývající. Divadlo jako ústav umělecký
a mravní musí být budováno sílami především umělee-
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kýrnl, jedinci urn Sleeky výraznými a mravně odpověd
nými. Toho předpokladem je revise odborného divadel
ního školení. Výběr budoucích divadelníků, nesmí být
ponechán náhodě nebo okamžité disposicí. Budeme po
třebovat herce umělecky vidoucí, své práci beze zbytku
sloužící, divadelně citlivé a technicky vyspělé. Jen tí
mohou nalézt cestu k nespokojenému, ale zdravé cítí
címu obecenstvu.
Posléze věříme, že se zvolna budeme dočkávat no
vých dramatiků, kteří žijí, aby umělecky viděli a vidi,
aby divadelně ozřejmovali; kteří mají odvahu spustit
se do hlubin člověka a lidství, dopátrat se jejich běsní
cích proudů a hledat východisko zítřka. Stejné věříme,
že přijdou 1 ostatní osobnosti je vlétni souhry; nemohou
přijít přes noc a z nlěeho nic, ale přijít musí.
Spectator.

Film týdne
Hrabě Monte Christo í. (francos'/, film rež. R. Vernayo v kinu Pasáž).
Tří sestry (angl. film rež. A.
Orabtreeu v kinu M áj),
- Jeannlc (angl. film rež.
H. Froncho v kinu Lotku).
Pygmalion (angl. film
rež, A. Asríultlm a D, 1-íowarda v kinu Blaník).
Francouzská produkce Je tentokráte representována
sLarélm, rádoby hlstorlclcýin a výpravným filmem
>IIm b6 Monte Christo* I, Je to první epocha tohoto
slavného románu, uvedená pod Jménem »řklmond Dan
tes'!;. Ohnuli Je každému čtenáři Jistě znám a o nic Jluého než o pokud možno souvislé pásmo děje tomuto
filmu nejde. A a,ni to se při obrovském rozsahu lite
rárního díla plné nedaří. Jinak film oplývá papírovými
kulisami I postavami, nelze mu vfiale upřít poměrné
dobré tempo.
Cruhtrocovy *Třl sestry* Dyly, pokud
mohu soudit z několiku náhodných pohledů do denního
tisku, zařazeny režisérovým Jménem automaticky do
stejné krabičky s »Rosiiimou« a ostatní romantikou
a krrtsnorománstvlm. Nuže, viděl jsem ten film o odllfmýoli mairželstvleli lil sester, Jalc se na řádného rtv
forwnta slufli, u musím it tomu říci nfico jiného. Jo
pravila, že tento námět zaváni Červenou knihovnou, Jo
pravda, že jeho postavy jsou Jen černé a bílé, a žo
o jejich ulmruklnrooh ho dovídáme většinou jen z jejich
slov, ale neni pravila, že Jo to námět zbytečný a žo by
neměl eo Hel, Viru ve věčnou spravedlnost, jejíž exi
st onoe je filmem dokumentována vice než přesvědčivě,
jo lim prlnolpem, pro který ni tohoto filmu musimo
vážit a Jehož zdůrazněni Je dnes aktuálnější, než ledy
jindy.
Zcela. neočekávaně, soudě podle nepřiprave
nosti filmové propagandy, byl uveden další anglický
film, nenáročná, ale vtipná komedie Jeannlec o chu
dém děvčeti ze Skotska, které ae po otcově smrti, jehož
tyranii vytrvale snáSi, za trochu zděděných peněz vy
dá do Vidně, aliy poznala město vnlělku iN a krásněni
modrám Dunaji a něco užila. Všelijaké rozmarně pří
hody, které se ji po cestě přihodí, jsou tu podány sym
patickým, civilním způsobem, který Je ovšem zname
nitě tlumočen hlavními představiteli B. *MUlionovou a
M, Uedgravem. Dobrá lidová veselolira.
Nutno Ještě
upozornit na obnovenou premiéru Slmwova »IJygmallotuK, který známe Již z doby předválečné. Jeho proble
matika dodnes nezastarala, jelio humor je stále jiskřivý
a sbuvvovsky originální, a také na výkonu herců, ze
jména L. Howarda a Wouily Hitlerové, se dosud ne
usadila patina, Je to však dtto dnes již přímo klasické,
dílo, jež nad oslatniml premiérami tohoto týdne vládne
nesrovnatelně.
í. k.

.Rozhlas týdne
O. B, Sliaw: Uw.Uoňuý im.Urr.omv. Veselohra. — T.éěoní UudlHui. Veselohra. Obě přeložil a pro rozhlas
upravil F, Tetauer. roňte Miloslav Jarci?.
Devadesáté narozeniny věcně mladého (5. B Shawa,
kterých v minulých dnech vzpomněl kulturní svět, při
pomněl t ěoskoslovonský rozhlas; pražská stanice vy
sílala dvě Shawovy drobné veselohry a na ně navazo
vala Ostrava pásmem záběrů z, díla slavného Ira Ač
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koli rozhlas mohl vybrali pro tento účel jistě některou
větší a výraznější Shawovu hni (nepřehlédli jsme při
tom, že rozhlasová dramaturgie slibuje brzké uvedení
u ná3 dosud nehraných ^Vdovcových domůc), přesto
bychom se s obérna vybranými i veselohrami spokojili,
kdyby nám na věcí přece jen néoo nevadilo. Tímto
kamenem úrazu je totiž provedeni, které tentokrát ze
jména nepříjemně překvapilo, a to tím spíže, že reži
sérem obou her by! M. Jareš, jehož kvality dobře zná
me a jehož režijní romylí sí vysvětlujeme snad jen
tím, že byl nucen nastudovat obě práce patrně ve spě
chu, který stále ještě visi velmi často jako přízrak
nad dílem jinak dobrých rozhlasových pracovníků. Co
tento spěch zaviňuje, to je ovšem již jiná kapitola,
rozhodně však jednou z řady příčin je to, že právě tí
nejpoctívéjňí umělečtí činitelé v rozhlasu jsou zava
lení jinými ilkoly (na př. administrativními), které
často musejí zdolat, chtčjí-lí uskutečnit tu nebo onu
věc, aie které vlastně mají dělat jiní; je už nejvyšší
čas, aby mohli zase plně tvořit, jako třebas tomu bylo
ve slibných letech 1934— 1937 v Brně a i v Praze, ne
boť veřejnost má právo žádat na svém rozhlasu aspoň
ty výsledky, které jsou dnes Již dosažitelné a které
lvy na sobe daly ještě dlouho éekat, kdyby zejména ve
dení rozhlasu nemělo v budoucnu více pružnosti a
chuti, jak upřímně získávat dobré rozhlasové pracov
níky, tak i dávat jim příležitost k opravdové práci.
Ale, abychom se vrátiii k oběma hráni G. B. Shawa!
V obou případech můžeme říci, že režisér i herci
(snad až na R. Hrušínského st.) přehnali, domníva
jíce se, že polepši Shawovl, když udělají z jeho díla
něco, co bude rnít spíše punc konversaění veselohříčky,
než ahawovsky typické satiry a paradoxu, které jsme
zde Časem musili teprve objevovat pod nánosem mnohdy
nž fraškovitostl, Shawovu intelektuálnímu humoru
značné vzdálené. Jednotlivé postavy (na př. Sukúv mi
nistr ve hře prvé) nebyly většinou typy, které u Sha
w a tolik obdivujeme právě proto, že jsou spíše zosob
něním problémů, než jedinců, a které odhaluji samy
svou malost, nepotřebujíce proto pochybného »hereckého zdůrazněni*. Vzpomínáme zde tak trochu s lítosti
nedávné dobré rozhlasové provedeni *PygmalionB«, a
skoro se nám pak dere na jazyk otázka: Proě dřív
a proě ne dnes? Avšak uvážíme-ll, že 1 dnes některé
relace dovedou zaujmout a výrazně vyniknout nad prů
měr, jsme u nové otázky, musl-ll tu být opravdu tyto
nápadné výkyvy?
Dr Karel Zajíěek.

Tak se píše . . .
V »Kruhu«: i-Stejně mylné je dovolovat církvi,
aby dělala {Killtlku. Speciálně církví katolické, je
jíž politický Ideál je středověké povahy a usiluje
o s o v ě t s k o u nadvládu papeže a jeho zástup
ců, « — (Zaslal J. H., Šternberk.)
V »Hlasu<: »Nádhera přírodních barev, která
nebyla dosud docilena u žádného barevného fil
mu, a bohatý děj, zaujal české obyvatelstvo tak,
že hlediště kin, kam je uveden, jsou po dlouhé
týdny krásně dekorovanými vstupními síněmi,
lede možno spat řiti i krásný pohádkový záběr
z tohoto barevného filmu.* — (Zaslal J. Š.,
Ostrava.)
Čtenářům, kteří nám pošlou perličky z českého
tisku, vyplatíme za uveřejněnou historku 40 Kčs.
O BZORY, týdeník pro politiku a kulturu. V uchází kaž
dou sobotu. Vydává Výkonný výbor fsl. strany lidová.
Šéfredaktor dr. Ivo Ducháček. Odpovědný redaktor BrdiHch Partaj. Návštěvy každou středu od 15— 17 hod,
V střední administrace: Praha I. Ulice 28. října ě. .5.
Telefonii: £55-22 a 25S-15. Administrace pro Velkou
Prahu: Praha II, Václavské nám. 19. telefon $21-68.
Telefonu redakce: 457-."l. ^Sl-41. — Předplatné na rok
200 Kěs. na pili roku 100 Kčs. nu čtvrt roku 52 Kčs. —
Nevyžádaná rukopisy sc nevracejí, — Učet poštovní
spořitelny 00.500. — Tiskne 0. A. T.. Českomoravské
tiskařská a vydavatelská podniky v Praze II — Dohléduof pošt. úřad 25. — Toto číslo vyšlo 10. srpna 19

OB Z ORY

Slovanská

kolej

pro dívky v zámečku v Měsících u Pruhy.
Informace o celoročním něho prázdninovém
pobytu podá: S e k r e t a r i á t
P r a h a I. R e v o lu č n í 15. - Telefon 0O-4-JĚ4.

Kočárky
BÍLÁ LABUŤ
P R A H A - PORt Č
TELEFON:

555-13

P R A H A II, palác FÉNIX.
organisace podniků, psací - počítací - rozmnožovací světlo a fotokoplrovací přístroje, veškeré přlslušonstvl a potřeby, vše pro moderní kancelář
Vzorkovna a sklad: Praha II, Žitná 18. - Tololon 253-90.

C I R K U S

U U T X A

P raha V II, I.etenNké u,,
nár. správce V. T rubka
Vis 7.vc k návštěvě jediného stálého cirhum jehoi program sc
méní každý měsíc. Přehlídka vrcholných výkonu domácích i
zahranit nich ar tulii

Pteditavenl denně v lil ,'io hod. ' či vrták, v «obolu, v nedělili vrmAlek U l .
V l5 h . - Pfodprode) llpoklodm tírklini lei. 774-I», 77.S-:i 1 v pin Praha. \ tit lavBkč 17 a v pasní.! Ivlas. Václavské n.-Ill i el .371-15

NKJSTARSt I\I,líMlíNTÁRNl POJIŠŤOVNA v ČS K
7. alo/, o u t
|| 0 R A V S K O S L E Z S K A
roku idzO ffiíl vzAJfímnA POIl Sf O^NA
BRNO-Námžstí svobody č, 4.Telefon 11884 a). 1 1 887.
VAS PLNÉ OBSLOUŽÍ A V Š E S T R A N N É USPOKOJÍ .
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do col nl ciziny pr ov á dí no vl astni účel
V. .1. V ň l O T M Í K A , nlte. H|»ol.
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H A V LÍČ K O V O

Tololon 34I-41M2
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