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Od monologu k dialogu
Základní lidská a občanská práva, zakotvená
v ústavách států, byla mnohdy nazývána zákonodárcovým monologem. Zajišťovala totiž stav,
k t e r ý se rozuměl sám sebou. V nedávné minulosti však vyrostl stát v takové rozměry, že občanovy povinnosti nebyly vyváženy právy, ba
nezadatelná práva občanova se téměř z t r a ť l a .
Abychom mluvili s Tomášem Hobtesem, stát
stal se báječnou obludou Leviathanem, který
v sobě pozřel téměř úplně soukromý život jednotlivcův. Stát Leviathan žil si svým zpús bom,
neohlížeje se na to, zda se to občanu libí, či
nikoli. Jestliže takový stát měl také svou ústavu, pak základní občanská práva, která tam
byla formálně zachycena, obyčejně bývala jen
vývěsní okrasou bez praktického a konkrétního
významu. Životnost typu tohoto státu pomíjí.
Byl výrazem krise mravní i politické.
Máme-li dostatek čerstvého vzduchu, nevnímáme ani jeho jsoucnost, v opačném případě
ihned pocítíme jeho vzácnou cenu pro veškerý
život. Tak se to má i s nezadatelnými lidskými
a občanskými právy ve státě. Tam, kde byla
uznávána nejen formálně v ústavě, ale i obsahově ve svých důsledcích pro život veřejný i
soukromý ve všech jeho odvětvích, byla pokládána za něco samozřejmého, co občan třebas ani
nevnímal. T a t o práva jevila se tedy jako monolog zákonodárcův. Obludná státní moc zdusila
přirozená a vlastně křesťanská práva, zajišťující mravní důstojnost lidského života, čímž
ucpala přívod čerstvého vzduchu. Základní práva přestala být monologem zákonodárcovým,
zajišťujícím samozřejmý stav.
Občan ihned pocítil jejich vzácnou hodnotu,
nutnou pro důstojný život a pro pokrok lidských
věcí. Z monologu stal se dialog mezi občanem a
tímto typem státu, pokud vůbec již nebylo pozdě pro nějaké rozpravy a obranné námitky. Nastalo pak »jednotné« hřbitovní ticho. A tak stát,
který b; 1 stvořen rozumem, aby sloužil lidskému životu a celé jeho bohaté a blahodárné mnohotvárnosti, stal se bezohledným pánem nad
vznešenými hodnotami lidského ž ; vota. N a oko
byl silným a hrozným. uvn ; tř však byl slabým,
neboť tušil svou pomíjejícnost. Bál se svobodného ducha, mys'enky i slova, děsil se svobodných křídel idejí, která nepřestávala se nad nírn
vznášet. Proti svobodným křídlům myšlenky, ať
mimo něj, nebo uvnitř, byl bezmocným. Podnikal šílené, ale i nemotorně primitivní poku.-y,
aby ucpal každou štěrbinu, kterou by přísel do
styku s ostatním zdravým světem. Za těchto
smutných okolností občan si stále více a pevněji
uvědomoval, žs bez nezadatelných lidskvch a
občanských práv život rostrádá ne'en mravní
důstoinosti, a!e i tvůrčího rozmachu. Chce-li
stát šťastně žít, musí nechat řťastně žít i své
občany na základech- křesťanské pravdy.
N a rozhraní, kdy tento tvp státu odumírá,
hlásí se občan k dialogu, poněvadž žádá přívod
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čerstvého vzduchu, nutného pro důstojný život.
Časovou shodou spadá toto rozhraní též do doby, kdy si tvoříme svůj typ státu podle svých
tradičních podmínek a kdy budeme nyní v ústavodámém Národním shromáždění k němu k'á"t
právní základy novou ústavou. Jsou to chvilo
dialogu mezi občanem a zákonodárcem. O Ivan
by rád zdůraznil, že si výslovně a důrazně přeje, aby jeho přirozená práva nebyla jen vývěsní
okrasou ústavy, ale aby měla hlavně živý a konkrétní obsah. Svoboda osobní, uč. ní a a věd nť,
projevu mínění, svoboda shromažďovací a svoboda tisku, dostávala v posledních dobách různý výklad, který co nejvíce omezoval a ředil jejich vlastní obsah.
Ethicky tato práva jsou opřena o křesťanské
přirozené právo jednotlivce, historicky doslala
se do ústavy v souhlase se zásadou svrchovanosti lidu. Křesťanské zásady zaměřují svá
světlo na život jednotlivce; život, jednot, iv ův
je hlavním účelem, stfit vňak prostředkem. Aby
mohla býti naplněna vznešená pravda,: » D á v e j te, co jo císařovo, písaři a co jo božího, Bohu«,
musí mít jednoUivý občan právně za jištěnu svou
individuální oblast proti zťisaliůni státní moci,
která jc ěaslo a velmi často vedena jinými hledisky než božími, Ideálem lcař.dé vlády by imVa
být snaha blížili stát k »Oivltas DnU, k »Obci
boží« HV. Augustina, Dnes jsme prozal'm přtllfi
daleko od tohoto ideálního státu, v němž lidé
jsou dokonale mravní a rozumní a pod zorným
Úhlem mravnosti řeší svoje zájmy, svoje práva,
i povinnosti. Daleká cesta vňak neznamená opuštění zásad a směru, kterým se můžeme přibližovat ideální představě. Současná doba, naplněná tolika relativními z á j m y a účely, měla,
by mít před sebou takováto světla a ideální
vzory. Cesta Leviathanu je cestou pomíj vou,
škodlivou a nebezpečnou, cesta k státu, který se
blíží k »Civitas D e k , je platnou a správnou vždy
a všude. K Leviathanu se kráčí po cestě nenávisti a vášní, ať tak, či onak zbarvených, k »Civitas D e i « vede křesťanská láska, pravda a
spravedlnost. Je to cesta šťastného čověka,
jako hlavního cíle politiky, cesta občanských
svobod a základní« h práv, úcty k tradicí a k zákonům, jak na straně občanově, tak i na straně
státní moci. Občan musí mít právo býti dotázán
o způsobu vlády a směru její politiky, stejně
tak i právo dovolati se zákona i proti samému
státu.
Křesťanství vidí v jednotlivém občanu člověka
mravně odpovědného Bohu, via? ti, b'ižn'mu, své
rodině i sobě. Tuto odpovědnost může uskutf činit plně jen tehdy, je-li svéprávný a' svobodný.
Základní a nezadatelná práva člověka musí proto býti vyzdvižena opět na přední místa moderní ústavy nejen formou, ale v pném životním
a živoucím obsahu. Pokks'ost svobodné země by
začínala tam, kde by se svoboda kladla jen v
pravidla a vnější f o r m y a nevyrůstala ze samé
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vůle i srdce občanů, nejen vSech prostých občanů, ale také v e stejné míře těch, kteří jsou
pověřeni ústavními a jinými funkcemi. Litera j e
mrtvá, teprve duch občanu, který ji vnukl, j i
také oživuje. Občané musí míti v prvé řadě vůá
být svobodni; pomohla bv svobodě málo svobodná ústava, která by se neopírala o tuto vuli.
Svobodný obsah ústavy stal by se tak m r t v ý m
obsahem. K této vůli musí být připojen také
nástroj zákonem daný, aby tato vůle mohla se
projevovat jen na půdě zákonnosti. T y t o nástroje jsou ústavní svobody, které zajišťují f o r málně nezadatelná práva.
Svou vůli po svobodě a po svéprávnosti projevuje občan hlavně slovem i písmem. Proto se
klade takový důraz na svobodu projevu mínění
a svobodu tisku. Zejména svoboda tisku je pilířem svobodné parlamentární p o T i k y , ba možno
říci, že svobodná konstituce bez svobodné žurnalistiky je nemožná. Svobodný tisk je nazýván
velmocí, poněvadž jo tlumočníkem veřejného
mínění na jedné straně, na straně druhé toto
veřejné mínění spoluvytváří. Nesvobodný tisk,
al! již spoutaný přímo nebo různými oklikami,
má za úkol spoutat veřejné mínění. Je to ovšem
nesmyslné, neboť smýšlení občanů se tím nepředělá, ale jen ke škodě státní politiky se nemůže řádně projevit. Veřejné mínění, toť jedna
z hlavních politických sil ve státě; ani monarcha, ani tyran, ani demokracie nemohou si dovolit na dlouho vládnout proti němu, nemá li
dojiti lc vnitřním poruchám. Je obdivuhodné, že
svobodné, přirozené a uměle neskrcslované veřejné mínění jo zpravidla neseno morálkou.
Zákon citlivého rozpoznání, co je dobré a
špatné, odráží se ve svobodném veřejném mínění. A svobodné veřejné mínění opětně se
zrcadlí ve svobodném tisíců, Proto svoboda ť s Icu je u svobodných národů pokládána za palladium národních a občanských práv. Již Ri l n u l
Sheridan, znamenitý anglický státník a výmluvný odpůrce Pittftv, správně hodnotil cenu svobodného tisku ve známém výroku: » D e j t e mně
sorvilní sněmovnu panskou, dejte mně zikupnou sněmovnu dolní, ale nechte mně svobo hiý
tisk a chci je vyzvat, dotknou-li se jen jediné
svobody starounglické!«
Pokud se týče našich poměrů, musíme bezpodmínečně trvat na zásadě tiskové svobody a
nepřipustit, aby byla omezována a ředěna ať
přímo, či nějakou oklikou. Máme u nás tiskové

poměry, které neodpovídají dosud platnému zákonu. T a t o faktická a nezákonná situace má
b ý t vtělena v nový tiskový zákon. Spatně by se
rýmovalo, kdyby tak zv. široká »lidová demokracie« měla úzkou tiskovou svobodu, tak úzkou, až by se j í z té škrtící šněrovačky dělalo
nevolno. A£ si nikdo nemyslí, že by na to tímto
způsobem na delší dobu vyzrál. T a t o z ; m ě tradiční svobody chce mít volné plíce, j ; miž dýchá
svobodné veřejné mínění sebevědomých a
hrdých občanů!

Každá vláda svobodné ústavy proto bude jistě
podporovat svobodu tisku, k níž ee připínají
i ostatní ústavní svobody. V ústavních svobodách a základních občanských právech má vláda i účinný prostředek pro svou odpovědnou
státní politiku, totiž kontrolu své činnosti. Poctivá a pravdivá politika státní se této kontroly
neobává, ba naopak ji vyhledává, jako poctivý
občan se nebojí využít plně svých ústavně zaručených svobod, aby projevil své mínění, ať již
příznivé či kritické.
Ze občan bude nepříznivě reagovat, bude-li se
zasahovat do jeho individuální oblasti, j e přirozené. Svých ústavních svobod však může použ't
k tomu, aby se zjistilo před očima a na světle
veřejného mínění, zda jsou takové zásahy v
souhlasu s bedlivou, správnou a odpovědnou
státní politikou. Je-li tomu tak, svobodymilovný občan, milující svůj stát, rád poskytne na
čas státní nezbytnosti část svých práv ve prospěch svých povinností. Nesmí se však z toho
státi pravidelnost, která by nesla v sobě tendenci omezit vůbec nějakým způsobem nezadatelná práva. Ústavní svobody musí býti používány a nesmí býti schovány za vitrínou jako nedotknutelný křehký porculán,
který by se
vyndaval při zvláštních příležitostech a honem
se zas schoval, aby j e j občané užíváním příliš
neošoupali.
Tak zv. »lidová demokracie« mohla by si sama škodit, kdyby nerozvinula v plný život ústavní svobody. Zbavovala by se nejúčinnějšího kontrolního nástroje, kterým je neskreslované a
svobodné veřejné mínění. Optické klamv, které
by se mohly vytvořit, a víra v ně, nebyly by
vlastností prozíravé, obezřelé a moudré poetiky. Nikdo není neomylný, tím méně po it ka.
Dokud nebude všechno v pořádku, bude t ř ba,
aby občan se zákonodárcem nepřestal v dialogu.

Mrkev a hůl
A b y osol v človéku byl dohnán k Olnností, musí buď
před sebou vldůl mvkevvnebo » a sebou cílit hul. T e ď je
v módů tvrdil, áe ta nu kov je důležitější. > Povzbuzovat
k práci* — to je heslo dne. Všechny třídy společnosti
tvrdl boss ustání, že vyvinou více iMnnosli, bude-li jen
o troSiCku vlee toho povzbuzování - na vrub ostatních
tříd Od horníkfl až k ředitelům všude je sákladní argumentace stejná, V jistých mezích jo to správné. K d y b y
mrkev byla větSÍ, osel by se hýbal o něoo rychleji.
A l e I když je v tom rys brutálního cynismu, na který so díváme tak nevlídní, jest asi více realismu v na694

zoru, že hůl bude mocnější nežli mrkev. Mfiže být. že se
nepracuje tvrdí, protože lidé si tak málo mohou koupit za svou mzdu. A l e více pravdy bude v úsudku, že
nepracují, protože vymizel strach z vyhazovu A l e nediskutujeme o tom, zda je mocnější mrkev nebo hůl.
Stačí se shodnout, že obou je potřebí, když aktivní a
pokrokové hospodářství je založeno na křehkostech lidské povahy. Už po dvě pokolení je v naSi společnosti
neuvědomělý sklon zmenšovat tu mrkev i tu hůl, až
e obou zbylo velmi málo.
V zápalu pro rovnost, jež sám o sobě je výtečná, vlastO B Z O R Y

nost — odstranili jsme mrkev. Odměny za úspěch sa
netoliko scvrkly — ale jsou otráveny od té doby, co so
úspéah. v hospodářském podnikání stal doslovné úhonou v širokých kruzích společenských. Práce a stát se
epikly odpírat podnikávos ¿1 její odměnu. Stát ji odnímá
Vysokým zdaněním.
Ale stejné se déje s pracovníkem za msdu. Ruku v nice se snižováním důchodu podnikatelského jde zvyšování mezd a platů. Hodinové sazby a minimální mzdy
týdenní stále více nahrazují plat podle výkonu, v promyšleném úmyslu, aby ulejvák vydělával tolik jako dřiů.
Výhoda, kterou má řemeslný dělník proll nevyučenému,
jest. jen malým zlomkem té, kterou měl před první válkou světovou, příhlédneme-li ke zdaněni a k cenové
hladině. Délník, který pracuje příliš dobře, uslyší od
své odborové organlsace, í e bere chléb jiným. Vcelku
mělo zesíleni odborového hnuti ten účinek, žo dělníkův
důchod, aspoů peněžní, přestal záviset na jeho přlělněnl.
Možno říct, že odborové linuti šlo za tím citem úmyslně.
Hul se zmenšila tak jako mrkev. Nikdo nebude dnes
potírat zásadu sociální bezpečnosti a jej! praktické provádění. Ale čím širší je ochrana proti nezaměstnaností
a čím vyšší jsou podpory v ní, tím slabší jo popud držet
se v zaměstnání nebo hledat novou práci. A ž přistoupl
k sociální bezpečnosti soustava plné zaměstnanosti,
trest za špatnou práci skoro vymizí. Délník ví, žc o práci asi nepřijde, a kdyby, žc jeho utrpení bude omezeno.
Kromě toho jsou už znamení, že podivuhodná soustava
plné zaměstnanost! změní se v praxi na souslavu pevné
zaměstnanosti, to jest na zásadu, že nikdo nesmi nikdy
být vyhozen
Odstraňování holi; a mrkvo vyvrcholilo v dnešní mimořádně situaci Před válkou byly odměny 1 ]>okuty
už velmi malé. Nyní úplně vymizely. Přičinil vosi I m> nic
nezíská, nečinností se nic neztratí. Po mrkvi už ani
čich, z hole už není ani stín. A my se divíme, že oacl
ee nédává do klusu.
Je lehčí vyjádřit tento problém takto po domácku než
v abstraktních a obecných \ azocli. Ale jde o problém
základní. Příčiny, které vedou k úpadku náro lni podnlkavoali, j3ou nejasné a často nezachytltelné. Nicméně
jsou rozliodujlcl, jak se ukázalo v dějinách už stokrát.
Nežli se dostaneme příliš daleko a plánováním, jo
nutno uvažovat o těchto základních věcech. Jak obnovit podněty lc přičlnllvosti a podnlkavostl a neopustit cil
hospodářské rovnosli ? Jak zladlt pokuty za neúspěch
nebo na špatnou práci sc zásadou sociální bezpečnosti ?
Jak spojit mrkev a hůl s libým životem pro osla? Bylo
by domýšllvé tvrdit, že odpovědi jsou zcela jasné.
Jo několik způsobů, jak znovu zavést mrkev. Každá
forma platu podle výkonu působí správným směrem.
Rovněž každý pokus zachovat co ncjvícc z důchodu,
získaného vělším cvikem nebo zkušenosti. Konec konců
rozhoduje mez důchodu, zbývajícího po zdanění. Clrri
větší je rovnost v přístupu ke vzděláni, tím spiše možno platit prémii za cvik a Inteligenci. Mělo by být uznáno, že jsou hranice pro zdaňováni důchodu pracovního

— hranice, které toho řasu byly daleko překročeny.
I když zachováme překážky pro velké hromaděni Individuálního majetku, je nemoudré, klást. sr. téhož důvodu
nesmírné překážky vývoji hospodářských podniků.
Nejlepši recept, jak znovu »uvést; hůl, Jo vskřfalt soutěživost. Ta je zajisté slučitelná, 1 když s ohtIAoml, s veřejným vlastnictvím v podnikáni. IVU o potřebujeme
jasně viděl a chránit se proti některým nebezpečím,
vrozeným soustavě plné r.aměstmuuxstl. Nynější poměry
jasně ukazuji hrůzy spojené .se soustavou plné znmřSstnonoatt, když se ta soustava přehání. KaměslntVvnt každého a vždycky
to je Ideál nesprávný a nedosažitelný.
Nejvíce je potřeb! silné dávky voallsmu, pN.slupuJomoII k lidskému problému vo výrobě. Povede ko katastrofě, budeme-ll sl namlouvat, ř.o průměrný člověk jo anděl nebo filosof
ať lift filosofuje kolokllvIsMoky podle Marxe nebo Individualist leky podle Špenoom
a ňo
masy, složené z průměrných lldf, v diwlatečném poělu
vyhovuji apelům mravního Idealismu. Vo akuUjfinoaU
1 vo dvacátém století většina no podobá oslům, letové
pohání touha po zisku nebo .strach z hladu.
»

•

»

Tento ělánok
ku podivu!
nebyl napsán na okraj
dvouletky a pracovních I podnikalolukýolv neutěšených
poměrů u nás. Jo u> črtal článku otištěného v londýnské
levuo »Koonomlst«. I'M Jeho ělonl nelze nomyalot na to,
žo l u nA.s
k úHpěchu dvoulelky
Jalc mrkev, tak
1 hůl nebudou nopol řelyny.
Přeložený Článek potvrzuje ěo.ské přísloví, Žo celý iivčt
Je Jedna vesnice. Jo pouěuý 1 pro čtoinlřo, v Johož zorni
poválečné zotaveni mutil překonával problémy no úplně
f.tejné » lěnil, které má v lomto ohlodu Velká ilrltiuilo.
1/onilýnský »KeononiIaN Jo nejatarň! a iloiind vodouol
hoapodář.skopolllloký týdeník avětu, Vychází od r. 1848.
Nejslavnějšlm z řady jeho proslulých vodouolť.h redaktorů Jo Wallop llnp.ohol (IHR11 VÝ), bankéř, národohospodářský a politický klnwlk I lllorárni krlllk. »Itlconmulsl', <)<l svého založeni za bojo proll obilním zákonům anglickým, zaslává lIliorallMiuufi polllloký I hospodářský. Jo ledy dnen pro veřejné podnikáni vo zmoiiopollíované sféřo výroby a obchodu, ulo také pro zachováni volného podnikáni soukromého na vhodných ú/iocích hospodářského života, proll překážkám v hospodářských a kulturních vztazích mezinárodních a pro nojfilrňl občanské svobody. Redakci* Je nozávlulá na vydavatelstvu, kloré nyní jo akciovou rtpolofiuonU. Nozávl/ilonl rednkco jo zajištěna aborem kurátorů (trunluo/i)»
kteří rozhoduji o Jmenováni a propoufilěnl rednktorft
a mohou odepřít souhln/i k převodu akcii unoleě.noal I.
Předsedou tohoto oboru jo nyní lord Be.vorldge, autor
sociálního plánu brltnkého z r. 1.04Z, a. Mm také hlavni
strůjce, britského národního pojištěni, Vedoucím redaktorem Jo nyní Geoffrey CrowUicr, jemuž podle Hlohu a
námětu připisujeme přeložený článek, Zahraničně politickou rubriku »TCconomlstu« vodo katolická publlclnlka
Earbara Wnrdová

O Mezinárodním měnovém fondu

»

V posledních desetiletích jsme měli možnost se H"známlt se dvěma způsoby mezinárodního vyrovnáváni platů:
s liberalistickou volnou devisou a krisovýrn mezinárodním clearingem. Zároveň jsme mohli seznat výhody a
nevýhody obou z nich.
Viděli jsme, že nespornou výhodou volné devlsy byla
jej: multilaterálnost, t. j. možnost platit dovozy z jednoho státu vývozy do států osřatních. Stinnou stránkou
voiné devisy je v š a k - j e j í kolísavý kurs, který vždy
působil starosti vývozci í dovozci, a existence devisové
arbitráže, která plnila kapsy arbitražerů neoprávněnými
bezpracnými zisky.
Nespornou výhodou mezinárodního clearingu jest
pevný kurs. Nevýhodou opět jeho bilaterálnost, která
by chtěla, aby platební bilance s každým jednotlivým
státem byla vyrovnaná. Tomuto nedostatku se Němci
pokusili čelit zřízením berlínské clearingové ústředny;
O B Z O R Y

Ježto však tento pokus byl proveden v době války, nelze. HP, vyjádřit o Jeho vhodnosti.
Ideálem by byl takový způsob mezinárodního vyrovnání platů, který by spojoval výhody obou uvedených
způsobů: byl multilaterální a při tom zaručoval stabilitu kursů.
S tímto problémem ni lámali hlavu nejlepfil anglosaští odborníci, kterým bylo Jasno, že mír na «větě lze
udržet jen v ovzduší hospodářské prosperity, že tato
prosperita Je možná Jen za čilé mezinárodni výměny
statků a že konečně tato výměna statků není myslitelná
bez dokonalého systému mezinárodního placeni.
Tak dne 7 dubna 1943 uveřejnila britská vláda bílou
knihu, obsahující návrhy profesora národního hospodářství na universitě v Cambridgi, geniálního lorda John
Maynard Jíeynese na zřízení Mezinárodní clearingové
unie. Téměř aoučasná rozeslal ministr financi Spojených
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států vládám 37 Spojených národů návrh na zřízení t.
zv. Stabillsačniho fondu spojených a sdružených národů, který vypracoval spolupracovník amerického ministerstva financí H a r r y D. Whíte, a který odtud je znám
pode jménem Whlteův plán.
Oba tyto návrhy byly dále propracovány na četných
poradách, které vyvrcholily konferencí Spojených národů, konanou ve dnech 1. až 22, července 1044 v arnerlcko-kanádském pohraničním městě Bretton Woods.
P ř i j a t é dohody slují proto dohodami bretton-woodskýrnl.
T y t o dohody v sobě uzavírají dvč na sobě nezávislé instituce: Dohodu o Mezinárodním měnovém fondu a Dohodu o Mezinárodní bance pro obnovu a rozvoj.
Účelem dneňnlho článku je seznámltl čtenáře s Mezinárodním měnovým fondem.
Mezinárodní měnový Sond je sdružením států, kt<íré Jmoii
členy Organlsae-e Spojených národů; tyto »táty ne na
něm účastní levotou.
Cleny Mezinárodního měnového fondu (v dalólm zkráceně Fondu) Jsou členové Organizace Spojených národů, mezi nlinl Československá republika, která tuto dohodu ratifikovala a vyhlásila ve Sbírce zákona a nařízení pod čin. 68/1040. Každému členskému státu je přidělena levota, která člnl:
Spojené státy
. . . .
2.750,000.000 um. dolarů
Velká Britanie . . . .
1,300,000.000
SSSR
1.200,000.000
Ohm
550,000.000
Francie
450,000.000
Indie
4 00,000.000
Kanada
300,000.000
Holandsko
275,000.000
Oofllcoalovonako
, . .
125,000.000
„
Ostatní stály
. . . 1.450,000.000
Colkom
8.800,000.000 am, dolarů.
Tuto levotu Jednotliví členové zaplatí takto: 25%
kvóty nebo, budo-U to méně, 10% svých zásob zlatu
a nm. dolarů ve zlatě a zbytek ve své měně.
Československá kvola člnl 125 mil. $; nái stát zaplatí takto:
a ) 10% svých zásob zlatu ve zlatě, pneůnl zásoba
zlata činí uši 1,750 mil. Kčs á 50.— Jo 35 mil, S
V

b ý v a l é m

království
Baťově.*)
II. do Malafosse
ylngllcký novinář l»j/l komunista, americký
reportér
podobní!, Dán sdílel jejich přesvědčení, Belgičan
rovněž,
Cech samozřejmí}, Claudlnv byla roztomilá a já jsem
zastupoval pařížský deník
„P.poque".
Nás všechny dopravilo
zvláštní letadlo z Prahu do
Zlína, abychom tam navštívili proslulé Baťovu závody.
V tomto městě, která mělo 3.000 obyvatel před
příchodem zakladatele Jiřin;/, Tomáše Bati, je dnes asi 50.000
lidi, kteří pracují a Bati, spí, Jedí a jsou oblékáni
Bufou,
jezdí a létají, kdy i mohou, i> Dnťoťých vozech a le, tadleeh, pHvádějt na svět batovské (/("'(i, j c í dostávají
ba.ťovskou výchovu.
Dnes v noe 1 budu spát v Baťově hotelu. Okno mého
pokoje v sedmém poschodí ml poskytuje
vyhlídku na
cihlové budovy s nesniíriHÁinl a iio.spočefivj/mi zasklenými tabulemi. O něco dále červené krychle,
roztroušené v záplavě zeleně, ťroří město, kde ř í j í úředníci
a dělníci.
V zAH za padajícího slunce je to všechno
půvabné.
Nemohu se však ubránit dojmu, že se tam říje v du*) Ob/.ovy ve snn/.o podlit svým ětenúfňin obraz o tom,
jak so o Českaslovensku dnes v e světě skutečné piSe,
přetiskuji 7, pravicového pařížského deníku k r a j n é posm Sánou a ironickou x'eportúí o Zlínu. Domníváme se,
áio jo lépe vědět o odmítavém stanovisku, než se dávat
ukolébávat představou. Že jsme v cizině vSudc zahrnováni chválou a syni vidlemi jako Masarykův ostrov demokracie. Dnes přetištěný, nás posměšně očerňujtcl
ělánek, je součástí nové protičeskoslovenské kampaně
nu západě
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a z toho 10% 3,5 míl. $. 25% kvotv, t. }. z 125
míl. $ by činilo 31% mil. $ ,tedy -více.
b ; Zbytek, t. j. 121 \'2 mil. $ ve své měně, tedy něco
přes 8 miliard Kčs.
Souhrn všech členských kvot představuje základní a
provozní kapitál Fondu pro jeho platební a úvěrové
transakce.
V čele Fondu stojí sbor guvernérů a výkonní ředitelé
s vedoucím ředitelem a zaměstnanci.
Do sboru guvernérů jmenuje každý členský stát jednoho guvernéra a jednoho náměstka. Každý guvernér
bude rnít 250 hlasů plus jeden dalái hlas na každých
100.000 dolarů kvóty toho státu, který zastupuje
Bude tedy mít guvernér jmenovaný
Spojenými státy
Velkou Britanii
SSSR
CSR
na př. Panamou

250 plus 27.500,
250
„ 13.000,
250
12.000,
250
„
1.250,
250
„
5,

t. j. 27.750 hlasti
„ 13.250
„ 12.250
,.
1.500
„
255
„

Sbor guvernérů se bude scházet k řádné schůzi jednou za rok a k mimořádné, kdykoli toho bude třeba.
Bude to tedy jakási valná hromada Fondu. Jednotliví
členové jmenují své guvernéry na 5 let a mohou je kdykoli vyměnit.
Výkonných ředitelů bude 12 a budou ustanoveni
takto:
a ) 5 výkonných ředitelů za státy s největfiimi kvótami, tedy za Spojené státy, Velkou Britanii, SSSR,
Cínu a Francii;
b) 2 výkonní ředitelé za americké republiky, a
<1 zbývajících 5 výkonných ředitelů za ostatní státy.
Výkonní ředitelé představuji jakousi správní radu
Fondu a budou vykonávat váeehny funkce, které na ně
přenese sbor guvernérů.
VeSkerá agendu Fondu bude prováděnu v úřadovnách
a ukládacích místech.
Hluvnf úřadovna bude umístěna na území člena, který má nejvčtfii kvótu; za nynějšího rozdělení kvot tedy
na území Spojených států. Vedle hlavní úřadovny mosivém prostředí, když při každé myšlence, při každém
slově vyvstane vždycky něco, co opakuje: Baťa, Baťa,
Dokonce í večer u stolu, k němuž zasedlo naše různorodé novinářské shromáždění, v každém proslovu,
který
musíme podstoupit, při každém větném obratu se objevuje Baťa. I chutné pivo, které pijeme, přispívá k oslavě
firmy, poněvadž je nám podáváno v křišťálových
sklenicích ve tvaru boty.
/I přesto na stěnách jídelny nctrúní fotografie
Baťova,
ale jc tam Stalin, který hledí neurčitým
pohledem na
velmi omrzelého Beneše, jehož obraz visi naproti.
Neboť ve Zlíně už není Bati, Baťově bt/ít vyhnáni ze
svého království.
Maric Baťová, rdot>a po zakladateli,
která zůstávala po celou válku v čele továren, její syn
Tomáš a švagr Jan, kteří oba odjeli, jeden río Anglie,
druhý do Argentiny, nemají itž co pohledávat ve vedení
závodů.
Baťa patří teď československému
národu. Marie a její
syn dostali siib, že budou odškodněni; Jan, který pracoval v Argentině
pro Němce, ačkoliv ho k tomu nic
nenutilo, byl čistě a prostě zbaven všech svých práv.
A teď? Teď když se vlastnictví ujal národ, jak prosperuje Baťa?
Po tři dni nás prováděli r e skupině, pronášeli k nám
proslovy, poskytovali nám obědy a rečeře. Co nám vlastně ukázali? Lékařské středisko, školu, výstavní a prodejní sklady, jednu továrnu na obuv, jednu továrnu na
punčochy. Udali vám čísla o výrobě, čísla o válečných
škodách, počet dělníků.
N i c se nezměnilo, poněvadž nic nebylo třeba změnit
pří přechodu od Bíiíí fc národu. Nic, leda pón.
Portrét nového pána z en face nebo z profilu, v círilu
nebo v niaríriísfcé uniformě risf na ríecřt stěnách. Je to
Stalin, sídle je to Stalin.
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hou být zřízena jednatelství nebo odbočky 1 na rtzeml
ostatních členských státn.
K r o m ě toho na území každého členského státu bude
třízeno t. zv. ukládaci místo. Toto místo určí příslušná
vláda a bude jim cedulová banka. t? nás tedy Národní
banka československá T a t o banka bude pak držet všechny částky Fondu v příslušné měně. Bude tedy Národní
banka československá držet pro Fond všechny částky,
znějící na československé koruny
Kurs devis bude stabilní a bude stanovo« pomčrom
ke zlntu nebo k americké mu dolaru té vábv a rv/ostl,
jakou měl k 1. červenci 1944,
Zůstane tedy každému státu volba, zda si zvol i měnu
zlatou, t. j. měnu, jejíž výše bude stanovena poměrem
ke zlatu, anebo měnu zlaté devisy, jejíž výše je určena
poměrem ke zlatému dolaru.
Jak bude vypadat tato výše u československé koruny?
O tom mohou být vysloveny jen dohady, neboť nynější československá měna není měnou zlatou. Dekretem presidenta republiky čís. 91/1945 Sb„ § 1, odst. 3
se totiž ruší § 1 zňk čis. 262/1930 a vládni nařízeni
čís. 263/1936 Sb,, kterýmižto ustanoveními byla hodnota
československé koruny stanovena na 31,21 miligramu
zlata. Musí být proto nalezen nový poměr ke zlatu, případně k americkému dolaru. Přitom nutno se opřít
o základní pravidlo, že zahraniční hodnota každé měny
se musi opírat o cenovou hladinu v přisluňnýeh zemích,
neboli jinými Rlovy musi odpovídat kupní silo příslušných jednotek měny.
Jak se staví kupní síla dnešní československé koruny
ke kupní síle amerického dolaru? Znalci «o shoduji
v tom, že oproti roku 19-11, kdy Spojené « l á l y vstoupily do války, stoupla cenová hladina vo Spojených
státech o 50',/, v Československu o 2 0 0 C o tedy stálo
roku 19-11 100 jednotek, roku UM (i stojí ve Spojených
státech 150 jednotek n v Československu 300 jednotek
Stoupla tedy československá cenová hladina oproti cenové hladině americké o 100',;, čili kupní alla československé koruny činí pouze 50',; lcupnl sily amerického dolaru.
Zlatý obsah amerického dolaru činil roku 1941
0,8886709 gramů ryzího zlata. Československá koruna
Jsou lam čtyři ředitelů: jeclcn generální ředitel
komunista a tří náměstkové,
kteří zastupuji
ostatní
til
československé
stranu. A l<? což není pravým
ředitelem
ten, pro nějž se pracuje?
Nuže, i Icdyž továrny byly ze '10 procent
pobořeny,
i když se výroba snížila, ačkoli lam pracuje nyní 30.000
délníků místo předválečných
27.000, přece jen se vyrábí
týdně 45.000 páni obuvi. (To jsou alespoň čísla, která
jsem doslal.)
45.000 párů obuví týdně, to je 1,800.000 párů měsíčně,
a 21,600.000 ročně.
Z 10 vyrobených
párů je jich 9 určeno pro Rusko,
desátý zůstává h disposici
Československu.
A proto tedy Bata, který vyvážel do celého světa, už
nevyváží, a proto Češi potřebují poukazy, aby se mohli
obout. SSSR dodává ovšem surovinu.
Výměnou
žádá
obuv vynikající
kvality. Nuže, velmi často má dcjd.aná
kůže nejen velmi daleko k dokonalosti, nýbrž je cls>lconale nevhodná k zpracování.
Kupuje se tedy za dolary kůže v Americe, aby r,e střevíce mohly dodat Rusku.
Přes všechny otázky, které jsem mohl polfjžit, nevím
dodnes, vykazuji-li
Baťovy závody nějaký zisk.
Na dnešní večer, který je naším posledním ve Zlíně,
jsme pozváni k partyzánům. A od toho večera jsem i já
partyzánem. Jak k tomu došlo? Komu a čemu mám děkovat za tuto čestnou výsadu? Hýření slivovicí a borovičkou, která nám byla stále doléváruL, zastírá, v tomto
bodě mé
vzpomínky.
Pamatuji
se jen na to, že jeem se najed/nou octl Ke
svými komunistickými
kolef/y v jedné řadě, před. níž
velitel partyzánů pronesl slavnostní řeč. Pak riág každého objal a byli jsme obdařeni velkolepýrn
diplomem,
viděl jse-rn, jak zapichuje do klopy rnéhxj kabátu oficiální
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byla v té době připoutána k říšské marce a převzala
řišskoněmoeké mincovní čislo 2790 VÍM, ělll 27,900 K
z l k g ryzího zlata, w ž odpovídá zlatému obsahu .1 K
a rovná se 0.035S422939 ¡¡mmft ryzího zlatá Ono 1- července 1911 činil zlatý obsah amerického dolaru stále
ještě 0.SSS6709 ;; ryzího zlata Ježto však kupní sila
koruny mezitim klesla v poměru k dolaru o 50'í>, musi
být nová československá koruna stabtllsována v po-*
mění k americkému dolaru na 50<, své hodnoty z roku 1941
Bude tedy zlatý obsah československé koruny po
druhé světové váloo vyjádřen polovinou obsahu zlata
z roku 1941, čili t Kčs so bude rovnat asi 17,90 miligramu ryzího zlata Pá lí československý stát před
. latou měnou přednost měně zlaté devisy a v y j á d ř í hodnotu Kčs poměrem k americkému dolaru, pak příslušná
mincovní pařila ne vypočte takto:
* lim. dolarů ] 100 Kčs
1 ; 17,90 mg r. zlata
SMS,0709
1 um, dolarů
Parita bude znít 100 Kčs ne rovná 2 mu, dolarům.
Hude tedy parita Kčs k americkému dolaru, vypočtená podle ustanoveni Dohody o Mezinárodním měnovém
fondu přibližně odpovídal dnešnímu prozatímnímu kur
MI: I nm. dolar ne rovná 50 Kěo,
Pro přehlednost vyjímáme tylo dvě pravděpodobné
parity podle brolton wondskýoh dohod;
t Kčs
17,79 mg ryzího sulntn
1 Kčs
0,02 ani, dolar
Veňlioré platební a úvěrové IriiiiHilkoo, prováděni'
Kondom, builou no itit na podkladě těchto parlls
Jinými s l o v y tnkUi vypočtené pařily budou představovat kursy IIOVIM. Jednotlivé stály vypoělou svoje
pařily podobným způsobeni a oznámí Je Iťondu,
Na základě těchto parit se hnilou <1111 I směnné transakce, prováděné unit I'- území Jodnol II výeli slátů, při
čemž maximální a minimální kursy pro takové trans
akce nesměji se od pařily uchyloval o více než o jedno
procento Toto ustanoveni so lýltá slylcu mezi exportérem, přlp, Importérem a Jejich peněžním ústavem.
odznak československých
partyzánů, uváželi zbraní, tnul
nějž vyčnívá rudá hvězda, zdobená srpem a kladivem.
Pro zástupce listu „fípoque"
to rozhodně
nepostrádalo
pikantní příchuti..
Jenom má tuniská kolegyně CUtudine neměla právo na odznak; pH hnu ne arci vylinula
objetí, ovšem stále pod Stalinovým
portrétem.
Když nějaké království ztratí. ukladatele nebo pánu
a odevzdá svůj osud do nových rukou, může zúnta.l jeho
moc stejná nebo se dokonce může zvětšil,. Jakmile ne
všalc úplmí podrobí
požadavkům
ciziny, je
nemožné
předvídat jfho budoucí osmi.
Bata ne. stejně jako Československo
orientuje
k iu>vému osudu. Tento osud je nyní ovládán dvěma fakty:
bezprostředním
sousedstvím
Ruska a postavenbn
komunistu v čele vlády.
V letadle, které nás nese. zpět, myslím
melancholicky
na tu obuv, na ty řádkované nebo hedvábné
punčochy,
které jsem viděl vyráběl, po tisících jakoby
kouzlem..
Zajisté, neviděl jne.rn, ani továrny na. pneumatiky, ani na
stroje, ani TM zbraně, ale n každým Baťovým
výrobkem
je to stejné.
Je lady Runluj, na zdích, které nesou obraz
Stalinův,
na. vagonech, odvážejících
střevíce, jež ni budou obouval obyvatelé Moskvy nebo v.ralfdí venkované,
traktory, jež obdělají
jejích pole, a pneumatiky,
na. nichž
budou jezdil. Prosté se vším je to lak. Geniální
zakladatel Tcrraáš Bata měl před mou tragickou
umrlí pří
letecké nehodí ideál: chtěl, obdařit všech 1100 milionů
obyvatel Indie jedním párem obuvi. Jeho nástupci chtějí
dnes, o,by každý občan novělnkého Runka iod ledových
plání sibiřských
až po kavkdzský výběžek, byl obut
Batrm.
Sic
iro.ruňt...
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Budou-11 pro tyto transakce stanoveny podle bývalého
způsobu kursy »peníze« a »zboží«, tu se tyto kursy
smějí odchylovat od parity maximálně o 1%. U am.
dolaru by tedy kurs »peníze« činil min. Kčs 49,50, kurs
»Zboží« rriax. Kčs 50,50 za 1 dolar.
Stejným způsobem budou cedulové banky kupovat
a prodávat zlato. K tornu cílí předepíše Fond určitou
maiži. Bude tedy Národní banka československá kupovat 1 kg zlata za Kč 55.865,— minus marže a prodávat za Kčs 55.865,— plus marže.
Zrněna stanovení parity, t. J. zhodnocení nebo znehodnoceni (devalvace) měny rnfiže být provedena jen.
po předchozí poradě s Fondem.
Transakce s Fondem budou prováděny tím způsobem,
že Jednotlivě čloriMlcé státy budou prostřednictvím svého
minlMlorslva financí nebo codulové banky kupovat od
Fondu cizí měny buď za '/.lato nebo r.n vlastní měna,
1 Kjvozci Jednotlivých členských států budou dovážet
statky z osLntnlch členských států. K úhradě těchto dovozů budou potřeboval cizí měny. Obrátí se proto na
svůj peněžní ústav, aby mu pflsluAnou cizí měnu obstaral. Peněžní ústav pak požádá svou cedulovou banku o nákup tělo měny u Fondu.
Fond, jak vlirie, jo zásobím jednotlivými měnami
z levot, které mu Členské státy daly k disposici částečné
vi! zlatě, částečně ve své vlastní měně. Jakmile hc naft
cedulová buňka obrátí se žádostí o minu, Ihned JI
v přisluňné zemi uvolní u tamního ukládacího místa.
Řekněme, že firma Kulík dovoze z Brazílie za 50
mil. Kčs kávy. Požádá prostřednictvím svého peněžního" ústavu Národní banku o obstaráni přlnluSného
množství rols Národní banku koupi tyto rola od Fondu
Za Kčs, Transakce se provede tak, že množství Kčs,
které Fond drží u svého pražského ukládacího místa,
se zvýňl o 50 mil. Kčs, které zaplatila firma Kulík, zatli. i co množství rols, které Fond má u ukládacího
místa v Brazílii, se zmenňl o pfl/iluSnou částku rela,
které toto místo vyplatilo brazilskému dovozci kávy.
Za provedeni této transakoo zaplatí kupující stát manipulační poplatek ve výfil % % koupené částky.
Nákup elzíeh měn Je omezen Jednak omezením držby
měny každého členského státu, Jednak tím, že se cizí
měna prohlásí r.a měnu vzácnou.
Kclyby každému člunu bylo ponecháno na vůli koupit
fil libovolné množství cizích měn, tu by se nikterak nestaral o úhradu. Každý stát by vesele dovážel cizí zboží,
zejména nyní po válce, a úhrady za ně by hromadil
tt svého ukládacího mlsln, při ěemž by se nestaral o v ý voz, ba možná že by I vývozu bránil. Proto Je nákup
cizích měn omezen dvojím způsobem:
a ) Každý cl/,1 stát smi od Fondu kupovlu cizí měny
jen potud, pokud se množství Jeho vlastní měny, držené
Fondem, nezvýšil během dvanácti měsíců přede dnem
koupě o vlec než 2 5 ' j e h o levoty, anebo pokud nepřekročí 200';; ieho kvóty.
Tak ku přikladu Československo vyváži a dováži zboží a služby a koná vfieehny ostatní platby, které tvoří
jeho platební bilanci. Pasivními položkami své platební
bilance zvySuJo množství Kčs, držených v Prase Fondem, aktivními položkami své platební bilance tuto
držbu snižuje. Kdyby neustále převládaly pasivní položky. t, j. platby do ciziny, tu by korunová držba Fondu v Praze neustále rostla. A tomu právě jo zabráněno
uvedeným ustanovením:
Nynější čs. kvóta činí 125 mil. $. 25% činí SI >4 mil.
$, 200' , 250 míl. S. Nesmi tedv korunová držba Fondu
v Praxe stoupnout tak, aby byla o S l 1 ) mil. s nebo-ll
zhruba o l ' « miliardy Kčs vyšší než před rokem. V celku pak nesmi překročit 250 mil. j . t. j. zhruba 12 miliard Kčs. V ý v o j v prvých čtyřech letech může být nejvýš následující:
P r v ý rok nesmi držba Kčs překročit 7' miliard Kčs
(0 plus 1 * » ) ; druhý rok 9 miliard Kčs ( 7 4 plus l i ) ;

698

třetí rok 10% miliard Kča (9 plus 1 % ) ; čtvrtý a všechny následující roky nesmí držba Kčs překročit 12 miliard Kčs (10% plus 1 % ; .
Toto opatření omezuje roční schodek platební bilanca
každého státu na 25% Jeho kvóty, což není nic jiného,
než že Fond je ochoten poskytnout každému členskému
státu na jeho nákupy v cizině úvěr ve výši 25% jeho
kvóty ročně, maximálně však čtyři roky. T a k na přiklad se Československu dostane ročního úvěru Kčs
Í.500,000.000.— maximálně vSak Kč3 6.000,000.000.—.
b j Druhé omezení nákupu cizích měn je předvídáno
pro ty případy, že by platební bilance nčktereho z členských států byla trvale aktivní, takže by nastal nedostatek této měny. Kdyby na př. aktivní položky českoEiovenské platební bilance po určitou dobu byly vyšší
než položky pasivní, tu by se korunová držba Fondu
v Praze neustále zmenšovala. Pro podobný případ má
Fond následujicí možnosti:
1. Oznámí vSem ostatním členským státům, že so
československá koruna stává vzácnou měnou a doporučí
způsob, jak tomu odpomoci.
2. Požádá Československý stát o zápůjčku korun, anebo o dovolení, aby si tyto koi-uny mohl vypůjčit jinde.
3. Požádá Československo o odprodej korun za zlato.
4. Prohlásí Kčs za vzácnou měnu a začne ji přidělovat poměrné podle potřeb ostatních státu.
0. Předchozí prohlášení v sobě invoiuje plnou moc
vSem ostatním členským státům omezit volnost devisových operaci s Československem.
VScchna tato opatřeni možno ovScm provádět jen
tak dlouho, pokud trvá vzácnost dotčené měny.
Dohoda zapovídá vSearn členům Fondu ukládat bez Jeho
svolení omezení na plalby a převody za běžné mezinárodní transakce,
Tolo ustanovoní ukládá vňem členům Fondu povinnost odstranit všechny předpisy omezující volné devisové hospodářství. Každý bude míl pak právo prov st
do ciziny Jakoukoliv plalbu. Jediná dovolená v ý j i m k a
budou plalby ve vzácné měně.
Je nasnadě, že stávající devlsová omezení nemohou
býL odstraněna Ihned. Všeobecně se má za to, že k jejich odstraněni bude stanovena jislá lhůta, podle všech
známek pětiletá. Během této doby mají zmizet všechna
omezovači devlsová opatřeni.
V závěru Jcétě uvádíme přehled úkolů, které sl Fond
vytkl:
v
1. Podi>orovat mezinárodni měnovou součinnost prostřednictvím stálé Instance, která se postará o ústi ojí
k poradám a ke spolupráci v mezinárodních měnových
problémech.
2. Usnadňovati rozmach a vyrovnaný vzrůst mezinárodního obchodu a tím piispívati k podpoře a udržování
vysokého stupně zaměslnauosti a reálného obchodu, jakož i k rozvoji výrobních pramenů v ¿ech členů, základních to cílů hospodářské politiky.
3. Podporovali kursovou stabilitu měny, udržovali
řádná devisová ujednáni mezí členy a zabraůovatl soutěživému znehodnoceni měny.
4. Napomáhat! při zřizování multilaterálního systému
plateb pro běžné transakce mezi členy a při odstraňování takový*, h de visových omezeni, která brání rozvoji
mezinárodního obchodu.
5. Dodávali členům důvěru tím. že prostředky Fondu
budou jim přístupny za dostatečných ochranných opatřeni a takto jim dávaU možnost napravili aesrovnalostl
v jejich platebních bilancích, aniž by se fond uchyloval
k opatřením, škodlivým národnímu a mezinárodnímu
blahobytu.
6. V souhlasu s tím. co bylo uvedeno, zkracovali a snižovat; nerovnováhu v mezinárodních platebních bilancích členů.
Ukázali jsme si. že celý plán je promyšlen opravdu
dobře a nezastavil se ani před opatřeními, která doposud by musela být označena za revoluční.
O B Z O R Y

Z dopisů redakci
Evangelické dílo a komunismus
Vážená redakce, jako evangelík
vyjádřil jsem už
Evangelickému dílu nesouhlas s jejích resoluci; poněvadž však resoluce — i při j e j í m slovním bohatství —
je mnoha lidem nejasná, myslím, že je správné, upozorním-li na ni veřejně.
V Hradci Králové se konala koncem léta 19-16 konference Evangelického Dila, odboru to Synodu českobratrské cirkve evangelické. Předmětem konference bylo
heslo, vyjádřené slovy Komenského » D e omeiuUttlono
rerum humanorum«, t. j. s O nápravě věcí lidských«. Konference pojednala (podle »Svob. novin« z 27 I X . 19161
0 otázce komunismu a křesťanství v celém j e j í m dějinném, myšlenkovém i praktickém rozsahu. Za ministra
Zd. Nejedlého, který se omluvil nemoci, převzal hlavní
referát na thema »Komunismus a křesťanstvu profesor
J. L. Hromádka. Výsledek jeho referátu a diskuse vedené jak evangelíky lak komunisty, je uložen v resoluci,
která má být vážným příspěvkem ke správně odpovědi
českého evangelíka na závažnou otázku poměru komunismu a křesťanství.
Z resoluce E. D. v y j í m á m e :
>V komunismu vyvreholuje hnuti dělnické třídy o dobyti plných politických práv i sociální bezpečnosti. Komunistická strana je budovatelkou velikého státu ruského a komunistické strany v mnoha zemích evropských
jsou vedoucí silou při výstavbě poválečného života,
Uznáváme tuto historickou úlohu a nemůžeme niít náboženských námitek proti sociálním a politickým snahám, které chtějí i naši republiku přebudo/rt ve stát
socialistický, chce-ll toto úslll upevnil politické svobody
1 duchovni odkaz nejlepňích vůdců našich dějin. Je vflak
možné mltí vážné politické a hospodářské výhrady proti
programu komunistickému. Komunismus sám nestačí
na všechny těžké úkoly dnešní doby, ani na zajištěni
toho, co jeho úsilím bude nebo bylo politicky a sociálně
vydobylo. Službou slova prorockého a apoštolského —
ve kterém vidíme své vlnstni poslání zajistíme, co
komunismus vybudoval cenného a užitečného a očistíme j e j od kalného nánosu a zkypříme půdu pro další
sociální a politický pokrok.? —
S poukazem na vůdčí úlohu komunistických stran
v evropských státech vyslovuje se tedy B. D. pro komunismus marxistický; tento má býlí E. D. očištěn od kalného nánosu, zajisté během prováděni a po provedení
jeho programu. Politické a hospodářské výhrady proti
komunistickému programu E. D. neuvádí.
Slovo prorocké ani slovo apoštolské nemluví nikdo
pro socialismus ani pro komunismus. Právě Desatero
bylo vydáno po vyvedení lidu Izraelského z Egypta, po
4301eté jeho porobě v tomto domu služby. V E g y p t ě od
dob Josefových všechny » v ý r o b n í prostředky« patřily f a raonovi: všechny peníze, veškeren dobytek, vfiechriy poz e m k y — v y j m a rolí kněžských — celá země egyptská,
nakonec i těla všech obyvatel, všechno patřilo faraonovi — bylo zestátněho — a bylo to »učiněno za právo«,
j a k čteme v Písmě. Desatero odmítá » e g y p t s k é právo
Josefovou a zavádí řád s n o v ý « : » N e p o k r a d e š « ; » N e p o žádáš«. T o platí absolutně, po všechny časy, pro každého I pro kolektiv. Křesťanství nemůže přijmout! k nápravě věcí lidských radikální obnovu egyptského práva
Josefova, poněvadž vede — podobně jako v Egyptě, kde
musilo býtl nakonec opuštěno — k zotročení lidské
osobností. Cesta k bezpečnému řešení sociálních problémů jo jedině cesta Desatera, dále cesta příkazu křesťanské lásky a cesta zákazu služby mamonu, vydaných
nám Kristem, t. j. cesta křesťanská. Jedině zde jest svoboda i přísnost i kázeň. —
Resoluce E. D. znamená ovlivnění dobovými proudy
e nový v ý b o j komunismu.
P r o f . F. K., Brno.
Konjunktura stavu

lékařského?

Vážená redakce, dnes se obecně věří, že lékaři rnaji
skvělé vyhlídky do budoucna. Skutečnost, j a k dále
dokáži, je však zcela jiná. Jde zde zřejmě o neinforO B Z O R Y

movanost veřejnosti o dnešním stavu, snad jako důsledek loí.ské íKMKipovcdné propadnuly o naprostém nedostatku lékařů i v budoucnu a luuaosU proto zřizovat nové pobočky lékařských fakult.
ideálem lékařů je a musl být s aha nemocem předcházet U. zv. preventivní medicína) a no pouze jiň vy*
skytnuvši se choroby léčit. K tomuto účelu bude >«.ajisié nutno rozšířit řady lékařů o několik desítek čl
stovek. A v š a k ani tyto potřeby preventivní medicíny
nemohou změnit fakt, že po 3 -l letech budeme mít
tisícové přebytky nově promovaných lékařů a stát
před vážným problémem, kam s nimi. Ko kryti přirozeného úbytku lékařů (St) srn 1 rok) a potřeb preventivní medicíny stačí po obsazeni všech volných míst
(čehož se během 3 lei dosáhne), aby u nás promovalo
ročně nejvýš 100 nových lékařů. Připomeneme l| ,-il, žo
loni v .1. semestru bylo zapsáno pouze v P r a z e ¡1.000
posluchačů, z nichž pravděpodobně dostuduje polovina,
pak pouze tento roč.nUc dodá o i .400 lékařů víc, než
bude třeba,
Jistě neoprávněně mnjl někteří z nás dojem, jako by
fllo pří všem tom kresleni růžové budoucnost 1 lékařů
a při tom překotném zřizováni poboček o záměrné snahy o proletarlsaei celého stavu, poněvadž zoufalý a hladový proletarlát se dá lépe ovládat,
K d y ž Již mluvíme o budoucím lékařském prohHarltUu,
je jistě na místě se též zmínit; o zoufalých poměrech
dnešních sokundářů. Nepředal avujto sl Mckunclářo Jako
mládence a dívky lak 23 ¡Mleté, nýbrž nsl tak o 10
lei starší, vělfilnou otce a matky rodin. Je zakořeněný
názor, že doktorovi se vede vždy dobře, T a k podívejme
se na přiklad na konkrol.nl případ jednoho iiekundářo
•/. v. v, nemocnice v Plzni, Jako ukázku, Jak Jsou ústavní
lékaři všeobecně placeni, Jde o dr, P,, klerý dostává
měsíčně 1,0150 Kčs (bez nočních služeb), Na Jeho odděleni pracuji* I Dlel á uklizečka, která má měsíční příjem 1.000 Kčs. Nechci zde snad dokazoval, Že by uklizečky byly nějak dobře placeny, ale na rilnv, kdy
Síleli a slurfli sekundářl mají stejný plat, Jako Mllelá
uklizečka. A lo je do nebo volajícíI (Jo by nul říkal
takovému přijmu třeba liOletý zámečník, z OKI), kdyby
měl pracovat stejnou dobu za stejných platových podmínek? Nechci se toho dělníka nijak dotýkat, a ani
snižovat důležitost jeho práce, ale uzná snad každý, že
ten sekundář má při nojinenflím stejnou odpovědnost
s. stejnou kvalifikaci. Nemyslilo, že by se na příklad
U R O mělo ujmout této v ě d ? A l e kdopak, o lékařích
se téměř ani nodoslochnol.e a když, tak slyšíte o ztrátě
Idealismu mladých a pod, Uslyšíte třeba, že nemocnice
tam a tam v pohraničí potřebuje lékaře, Žo tam žádný
nechce žit, proto tou do nutná regulace a pod. N i k d o
Vám vňn.k neřekne, ž e těm sekimdářům se ž i j e lépo
u Jejich rodin, kdo třeba byt maji zdarma, než ve vzdáleném městě za těch 2.300 K č s měsíčně (včetně nočních
služeb). Dejte sekimdářům 15,000 Kčs měsíčně a uvidíte, žo nebude velkým problémem obsadit dobrovolně
a bez nucení sekundářská místa třeba v Šumperku
(Je-li tam vůbec nemocnice), Idealismus tam, kdo HO
musí počítat téměř s každým haléřem, Jde obyčejně
stranou. Před podobným problémem so bude stál. při
prováděni národního pojištění. Nepůjde při tom pouze
o to, j a k se to bude provádět a kdo to bude platit, nýbrž
též o to, Jak se to budo platit. Jistě nebude mnoho
praktiků, kteří by pak dělali víc než budo nutno, nodostanou-Il za svou prácí přiměřeně zaplaceno,
Doufám, že těchto řádků si vál mnou zejména nově
vstupující na lékařskou fakultu a nebudou si barvit v ý hledy do budoucna přílífi růžové a řeknou /¡I, zda chtějí
vydržet za každých podmínek. Je dobře být informován,
co rně čeká, s čím musím počítat. A pak jistě vydrží tl,
kteří mají své povolání rádi a jiné by nevolili,
Dr P., Praha.
Partyzáni nad Zborov
Vážená redakce, v neděli dne 13. t. m. byla ve Chvaleoh (u Horních Počernic) oslava přejmenování ulice
doposud nazývaná, Z borovská, na ul. P a r t y z á n s k o u.
Podnět k této slavnosti a urážce hrdinů od Zborova dali
přlaluóníci KBC.
B. Vogel, studující, P r a h a XIX.
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K U L T U R A VE SVĚTĚ
Historici

pracují

Několikrát již jsrne v těchto místech glosovall problémy současné dějepisné práce, při čemž jsme vžuy
konkrétně
navrhovali
určitá
řešeni. Třebaže ncdoálo — také následkem politických vlivů — k jednotnému rozvržení úkolu, rozběhla sr; historická práce v poslední době velmi
pěkné, Velkou akci značného významu jsou systematické prohlídky a
popis mimopražských archivů, zejména v pohraničí, prováděný Archivem země České. Vyplatila se tu porevoluční Iniciativa, která přinesla
této Instituci nebývalou kompetenci,
jež byla plodné využita. Výsledky
jsou shrnovány a po celkové bilanci
je zveřejníme. —• Současné I »Archiv
pro déjlny obchodu, průmyslu a technické práce* se chystá k Intensivnější práci, ovšem nejen publicistické,
ale také propagační a organlsačnl.
ftada úkolů by vyvstala, kdyby so
uskutečnil
Masarykovou
akademií
práce navrhovaný »Oslav pro studium
památek technické práce, který má
být v plánu předložen min. průmyslu.
Ani Historický klub nezůstal při
prvních dvou knížkách. Chystá se —
dik porozuměni nového režimu v ministerstvu školství (
podpora) —•
dulfit dli Bibliografie české historie,
která tak dospěle do r. UMÍ. —
V Klubu vyjde též — Již Je tlfltěn -—
další oddíl hlHtoriograflc.lcých úvah,
tentokráte z pera prof. dr. Joa. Maoůrka východoevropská a slovanská
oblnst,
Přehledná, ti pročísni serlosnostl pracovaná kniha dr. Ot.
Dorazila »Svfitovů dějiny v kostce*
Jsou typickým dílem íiulora, Jehož
láska k dějoplsu přivedla od technik y k historické práci, kde má tni.
dr. Dorazil Již svou posici skromného, své sily znajícího, ale pečlivého
badatele.
Po dr. Josefu FollSenslcém, který studoval v Anglii delší
dobu, pobyla kralfll čas na britském
ostrově naše první hlstorlčka
universitní profesorka dr. Milada. Paulová, která měla možnoat seznámitl so
zásluhou BrlUsh t.Vmnoll s nejnovějňlm hádáním.
Otvírají se brány
unlvorfltt, a I dějepisné katedry budou shromaždištěm nových snah a
Ůsllt. Státe máme však mc/ery. Chybí dějepis na universitě, r.eela v Olomouci, Brno potřebuje doplnit jako
sůl a 1 Praha čeká dosud na nástupce Mendtova, Kleoandova a SlmáIcova.

Slovenský příspěvek
Na začátek nového ro/běhu veškeré historické činnosti přlehánl majestátní svtixck dr. Frant. B o k e S e :
»Dějiny Slovenska a Slovákov«. vydávaný Slovenskou akadémiou vled
a umění«. Přístupně koncipované dílo, podložené bohatou znalosti pramenů t literatury, jakož i mnohostranným vzděláním autora (rozpětí
od literární historie až po geogYaflť)
je značným krokem dopředu, který
ještě pěknou chvíli asi nedoženeme.
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Tobolkova obdobná kniha je rozebrána a tak jen tak nasiepo budou češti
čtenáři srovnávat. Dr bokeš pojal
knihu převážné ryze p r a g m a t i c k y bez škodlivé tendence nebo theoríe. P í l neatejností materiálu se
ovšem pak ku pí íkladu přihodilo, že
právě p i l nejnovéj.'» kapitole mu utíkají náměty hoSjXjdářflké a i sociálln v plné jejich hloubce a významu.
N a konci knihy autor slibuje napsáni dějin první republiky, což by byl
už téměř morální neiia,>ůch našich
historických boherniatů, z nichž zejména od prof. Ot. Odloží lika čekáme mnohem více na tomto poli než
dosud. Středověká historie si zos.oužl zajisté mnoho pozornosti, ale dějepisec, poučený védou severní A m e riky, měl by věnovali vlce sil modernímu vývoji.
jvc.

Za mírem po Evropě,
Jak přivítala utýraná Evropa v y toužený mír? Jakou novou, z radosti
vytrysklou Madclonou,
předávanou
od národa k národu, oslavili vítězové ukončeni války? Jásali a bratrlli
se? — Nikoliv: Hekatomby mrtvých,
bezmezné uLrpeni živých nedovolilo
se radovali. Srdce byla ztuhlá, všude sobectví, nedůvěra a nejistota.
Takové j.'K)u zkušenosti Ladislava
Matějky, v jeho právě vyšlé knize
»Za mírem po Evropěc (nakladatelství F. Borový.) Autor s obtížemi
často vysilujícími, nevybíraje st dopravních prostředků, projel v mírovém
roco 19-15 od června do listopadu rozličnými zomtěml Evropy a své zážitky a poznáni, pocity a hloubáni
shrnul ve své prvotině »Za mírem
po Evropě«. Slohem osobitým a v ý stižným kresli Jednotlivé úseky svého neradostného putováni, bráně so
skepsi, neboť nerad by se vzdal kladného postoje k životu a své víry
v člověka. Tu shovívavost a viru
v člověka chová stejně k ležérnímu
Američanu, Evropu často nechápajícímu, jako k ruskému vojáčkovi,
který, nopyšný na svá hrdinství,
v příkopě sl hraje na harmoniku —
jako k melancholickým zachráněným
židům, k nevyzpytatelným Pařlžanňm
s Jejich sobeckou filosofii, ke španělské umělecké emltrrocl. vvsllené touhou po vlasti, k lehkomyslným a černým obchodem si vypomáhajícím
Itnlton. Jen kapitoly, zmiňující se
o členech národa německého prozrazuji odpor a nekompromisní odmltavwt
Nebylo by správné nazvat! Matějkovu knihu reportáží: autor se nejen rozhlížel oěinm, nýbrž vnímal rozumem a city a mnohde prohloubM
svůl záběr k samé pods\ntě života.
Ptoll-lt nad mnohými probVmv v rozpacích. nikterak toho nesk^vvá RozIvMestněn uvědomuio sl smutnou skutečnost, že krvavá láiWi. iiž lidstvo
prošlo, nebyla lá:-n< oě^^nou. a i e
věěný ránas dobi i s* -i^tv p r p v %
v ' " v trestu a odpuštěni růstal n^rozřešen.
J. R.

I U

NÁS

Práce katolického studentstva
V těchto dnech se konala senuza
výboru Ústředí katolického studentstva, na níž byl podán přehled dosavadní práce, zejména prázdninové a
stanoven program pro nové období.
Jen pro Ilustraci uvádíme,
žo
Ústředí uspořádalo 17 turnusů student. prázdninových táborů, kterých
se zúčasthio as 000 stude tQ a studentek. Exerclčnlch turausů bylo 22
a zúčastnilo se jich asi 650 studentů a
studentek. Pozornosti zasluhuje též
zájc zd 30 švýcarských studentů do
CSR a 20 českých studentů do Švýcar a dále delegace Ústředí do kongresu » P a x Rcmana« ve Frlbourgu.
Z připravovaného pracovi.ihj programu uvádíme rozsáhlou akci péče
pro nasazené ročníky 1D27—28 po
stránce náboženské a mravní, pouť
katolického studentstva do ftlma o
velikonocích 19-17. přípravy příštích
prázdn r nových táborů, zejména kursy
pro t< chnlcké vedoucí, oblastní pracovní konference katol'ckého studentstva a rozsáhlou péči sociální, hl ,vně o ubytová'1 a stravováni vysokoškoláků I střed' školáků.
Ústředí se j : ž zotavuje po ranách
okupace a pracuje plným tempem.

Akademická liga
Výbor Ccské ligy akademické načerpal ve chvílích duchovního soustředění 4 . - 6 . října 19-16 ve Stnré
Boleslavi hojnost podnětů a posily
pro jejich uskutečněni, tak potřebné
v řadách katolických vysokoškoláků.
Zahájil takto činnost v novém studijním roce, jenž má být výrazem
-iOletého jubilea České ligy akademické. V jejím duchovním středsku
u sv. Salvatora v Praze I (u Karlova
mostu) se konaly pro katolické vysokoškoláky v neděli 13. X. 1946 o
9. hod. akademické bohoslužby, j " ž
celebruje universitní prof. vdp. P. dr.
Jar. Beneš. T y t o bohoslužby se konají pravidelně v neděli a svátek.
V nových spolkových místnostech
v Praze III, čp. 2S, Josefská ulice
(u sv. Tomáše), pracuje Ces. liga akademická na různých úsecích svých
úkolů, z nichž nejnaléhavěji! pro přítomnost je zdárné dokončení svépomocné akce, získat v prostředí katoL
rodin ubytováni pro vysokoškoláky
z venkova. Sociální odbor pečuje též
o získáni výhodného stravování pro
vysokoškoláky. Studenti, hlaste se
o výhody l o informace, zejména nově nastupující vysokoškolské studium. v místnostech Č L A v Praze
III, čp
Josefská ul. (u sv. Tomáše),
denně od 9—13 hodin. V nejzáv.-išněiššch otázkách se obraťme přímo r.a
výbor C L A . jenž koná pravidelné
pracovní porariv vždv ve čtvrtek o 7.
h o l . večer. Výbor C L A prosí veřejnost o porozumění a ponronj s v v - h
rih a
k"
k y . abv se za-^o^P do činnosti
Ury,
v ipi'<-hf -'»dnotlivých odborech uplatní své z á j m y .
O B Z O R Y

Dnešek tvoří dějiny
Motto: Historie je učitelkou jen pro toho, kdo
jest schopen nalézti v ni poučení.
Ferd. Peroutka v íSvob. novinách, 22. I X . 19-1G.

Rytmus doby j e různý a všechna dějinná
allegretta, moderata, lenta, scherza i vivaco
jsou určována řadou komponentů, tvořících v
posteriorním pohledu strukturu historického
v ý v o j e . Pathos i střízlivost, romantika i realismus, cit a rozum se tu střídají, aby daly vznik
válkám i míru, zabíjení i novému životu, katastrofám i budování, a nade vším stojí Tvůrce
věčného řádu, pravda, láska a smysl všeho žití.
Neustálé hledání smys'ů dění, dnes i v minulosti, vede vždy k poznání, že vše je řízeno
zákony, jichž vysvětlení není vždy na tomto
světě. Člověku dvacátého století, vzdálenému
často i jen od prosté poesie života, není blízkou
myšlenkou hledati souvislosti mezí věčným ítádem a pozemským žitím jednotlivce, národa i
lidstva. Stometrové mrakodrapy nejsou gotickými věžemi, připínajícími se do výše k Bohu,
ale spíše babylonskými věžemi, které chtějí dokázat neomezenost lidských možnosti. I T á s c j t o
lidem televise a rozbíječům hmoty, že království
Boží noní s tohoto světa. A přece právě dnešek
nám přináší nové důkazy, doklady, že bez víry
v Posmrtno byli bychom nešťastnými zvířaty,
odsouzenými k podobné zkáze jako bikinfiké kozičky a selátka, třeba by naše smrt nebyla vždy
tak násilná. Hmota nemůže být na konec všeho
úsilí o porozumění lidskému v ý v o j i .
K a ž d ý den dneška, den doby, jejíž rytmus je
jedním z nejrychlejších, jaké v dějinách známe,
ukazuje, že i pro tento spád platí vítězství ducha
nad hmotou, věčného Života nad smrtelným
lidstvím. Je třeba pouze zaposlouchati se d > tónu, který zní vším: někdy téměř neznatelně, někdy silně, někde zas j e j slyšíme jen pro odlišnost, nesouzvuk nad ostatní po^fonií, která
zdaleka není symfonií. Hledání, věčné pátrání
po smyslu všeho dění a na druhé straně hluboká
víra musí jiti souzvučně, abychom byli šťastný-

Hledá se filmový autor
Velká soutěž na filmový námět, kterou vypsala
Ústřední dramaturgie československého státního filrnu,
skončila podle vlastních slov inž. Smrže celkem velmi
neúspěšně. Inž. Smrž si stěžoval zvláště na to, že, ačkoliv při vypisováni soutěže byla zdůrazněna potřeba
námětů veseloherních, došlo těchto námětů pouze mizivé procento, z něhož je ještě v&téina k neupotřebení
a jen nepatrný zlomek by mohl sloužit jako základ
k filmovému zpracování, a to ještě po větší úpravě.
Avšak podle inž. Smrže ani ostatní náměty, z nichž
převládala převážnou měrou hlavně themata z doby
okupace, až na nepatrné v y j í m k y , vůbec nevyhovovaly.
Co je toho hlavní příčinou?
K napsáni filmového námětu nestačí pouze fantasie
autorova. Vymyslit děj, postavy, zápletky a vše, co
k tomu patří, je sice předpokladem prirnérním. Avšak
n e j d ů l e ž i t ě j š í m předpokladem je t. zr. schopnost filmového myšlení.
Jeden a týž^aárnět lze zpracovat několikerým zpáso-
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Jos.

V.

Caba1ka

mi, kteří poznali. Slyšíte, cítíte, vnímáte, jak
jsou mnozí nešťastni, kteří se dali na cestu, která sice vedla, ale ne tam, kde by nalezli víru,
Boha, člověka, i věčnost. Ihies, ano dnes, kdy
darwinisté a jejich synové z Marxova tňboia
jsou opilí zdánlivými úspěchy, jejichž sláva
bledne, jejichž sila slábne a jejichž žár vychládá
před pouhou skromnou svatyní křesťanu. Rozpaky jsou důsledek, ale ne východisko nebo cíl,
Křesťanství prožilo staletí, v lásce i utrpení,
v pokoře i slávě, bolesti i radosti, ale velké uěení
Mistrovo zůstalo, aby dávalo smysl dějinám i
dnešku, člověku dvacátého století jsou však dějiny minulosti vzdálenější než kterémukoli jeho
předku, Proto vychází z dneška; budiž, každý
den je proň dějinami. Snad se tu mnohému zdá,
že právě současnost, přítomnost není pravým
důkazem a oporou; vytkne to možná i uvědomělý křesťan. Oba však, věřící 1 ještě nevěř ei,
nejsou při nejmenňim dobrými pozorovateli. Už
z pouhého mocného uplatňování ne Boží spravedlnosti ve velkých událostech í v drobnostech: Oč. více rozumíme poslední válce a poválečné situaci, když ne díváme očima křesťana!
Potírati zlo, odporovali zlému, ale námi je nepáchali, to je přikázání. A všechny ty úslrky,
protivenství, ponížení, kterých ne dnntalo mnoha
našim bratům od některých jejich bližních, také
dojdou svého vysvětlení z učení Kristova. Nakonec však pozná každý i z dneška, z každého
nového dne dějin, že Věčnost není dána jen tímto světem. I nejzarytějšímu odpůrci křesťanství
bude jasno, že je tu něco více, než smrtelný život, že vše nemůže končit smrtí, í když jsou
lidské síly omezeny, aby pochopily toto velké
tajemství. Jak mnoho je však nepochop)le'no
v konání čistě lidském, jak je těžko v y s v ě ť it
mnoho z minulosti, přítomnosti,, kolik hypothes,
theorií a domněnek.
Kristovo učení stojí nade vším, vysvětlujíc
tolik z dneška a dávajíc současně možnost věřit
ostatní. Dnešek jsou dějiny a jejich řád j e Biih.
Věříme a rozumíme.
Miroslav

Havelka

bem, Jednak ve formě románu, nebo dramatu, eplcká
báíinč a koneční Jako fJIrn, Na sebelepším romanopisci
můžete těžko chtít, aby vám wvftj námět zpracoval ve
f o r m ě báaně, právě tak jako Jo lluHornl, aby/de známtrn 11 dramatikovi poradil), že by bylo lépe, kdyby svou
hru nap/jal Jako román. Jeden prosté dovede to, drubýi
ono. Způsob tvůrčího rnyňlerií každého tohoto umělce
je jiný. A právé tak, jako dramatický »plaovatcl muaJ
a umí myslit Jevištně, musí I filmový autor umět mydlit filmově. T o znamená, jak »právně říká Josef Branžovský v posledním čísle >Krltlckého měsíčníku«, že
»autor nemůže vytvořit dobrý filmový námět,, když nedovede vytvořit hotové filmově dílo«.
Pří v&ech soutěžích na filmový námět, jako byla poslední a jako jich bylo jíž několik před t.írn, na autoři
zřejmě jen «nažili, aby vyprávěli nějakou fabull, při
čemž užívali způsobů literárních a nepřemýšleli o tom,
jak bude jimi p o d á v a n ý materiál
zajím a v ý ve f i l m o v é m
zpracováni.
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Filmovou poví-fVu (márne na mysli tak zpracovaný
nárnét, který Je skutečné schopen k napsání scenaria)
nelze tedy psáti bez dostatečné znalostí psaní filmového
scenaria.
Scenarlo — to je teprve vlastní předloha, podle které
režisér rcallsuje řilrn. Někdo by mohl být toho dornění,
že scenarlsta rnuaí dávat jen všeobecnou, jednoduchou
kostru děje, a že všechnu ostatní podrobnou prácí s filmovým zpracováním musí provést režisér. To je ovšem
nesprávné mínění. »Ja nutno si uvědomit«, praví Pudovkln, » ž e ž á d n o u
prácí
v
kterémkoliv
o b o r u u m ě n í n e n í m o ž n o r o z l o ž i t n a o ddělené,
na
sobě
navzájem
nezávislé
etap
y.t
V našich českých poměrech o vítám Je režisér bohem.
Jen na něm záleží, Jak bude film vypadat. Nepracuje-11
na scenarlu přímo sám, přopracovává většinou materiál dodaný mu scenáristou, při éernž vychází ze své
Individuálnosti. Vyjadřuje myšlenky, které mu předložil scenárista, svým vlastním filmovým Jazykem, svou
vlastni filmovou řečí,
A abychom zůstali u našich poměrů. .íe notoricky
známo, žo máme nedostatek dobrých scenáristů a o nějakých skutečně prvotřídních umělcích v tomto oboru
nelze mluvit vůbec.
Režiséři nedoslanou proto do ruky nikdy tak perfektně vypracované scenarlo, aby na něm, kromě několika pro ně Individuálních detailů ncmuslll již ničeho
měnit. A tak dochází k režisérovu »přizpůsobení « I «
scenaria, Protože o kvalitě našich režisérů platí přibližně totéž, co o scenáristech, dovedeme sl představit, s jak »vypracovaným« aconarlom přicházej! pak
do atelieru Ic vlastnímu natáčení. (Neplatí to přirozeně
stoprocentně, avšak výjimka potvrzuje pravidlo.) Jako
příklad uvádím film »Čtrnáctý u stolu*, kde dokonce
i vlastní zápletka I s rozuzlením byla h ö h e m vlastního natáčeni několikráte měněna! Jak pak musi takový film nutně dopadnout, to viděl každý, kdo j e j
zhlédl.
2o sl ani režiséři sami nedovedou napsat
dobrý
scénář, to nám ukazuje na' př. film »Turbina*, který
mimo několika skutečně uměleckých scén (milostná
scéna ve hvězdárně, která byla jak režijně, tak 1 sconarlsllcky perfektně udělána.) byl příkladem, Jak so
«oonurlb dělat nemá. Není jistě maličkost skloubit dokonalou formou ětyři dějová pásma, jak tomu bylo ve
jmenovaném filmu, ale že to také jde, toho příkladem
nám může být francouzský film »Její první plos* (Un
carnot de bal), nebo z novějších filmů »Děli ráje*. ( A b y
nebylo omylu: »Turbinu* Jsme si nevybrali jako ukázku
špatného filmu vůbec, jedná se naopak o jeden z t. zv.
lepších českých filmů!).
Nejdůležllějfllm předpokladem
d o k o n a lé h o f i l m u jo tedy d o k o n a l é scenarlo. V tom je jistá analogie s divadlem, Sebelepší divadelní režisér nesvede nic
s podprůměrnou hrou, zatím co naopak špatný režisér
nemůže zkazit I-lamleta tak, abyste řekli, že Hamlet jo
ubohá slátanina. N e j v ý š projevíte své mínění v tom
smyslu, že ^ p r o v e d e n i
bylo pod psa. Funkce režiséra na divadlo Jo omezena pouze na inscenaci již napsané hry, kdy hru samou obměňuje jen Individuální
pojetí toho kterého režiséra, Jo sice pravda, žo každý
režisér udělá, v textu určité škrty
.zrněni tedy do
určité míry svou předlohu, ale I to se děje ještě většinou (zvláště it starších autorů) z toho důvodu, že v y škrtnuté pasáže pozbyly na aktuálnosti, ěl nevyhovuji
dnešnímu způsobu myšleni obecenstva.
Avšak tuto n e p a t r n o u úpravu seenarla nechceme brátl ani našim f i l m o v ý m režisérům. Trváme však
na lom, aby d o s t a 11 d o r u k y j i ž p o r f o k t n í
s c e n a r I a. A čím podrobněji jo scenarlo technicky
propracováno, tím větší naději má seonarista. žo v hotovém filmu uvidí obrazy, působící právě tak, jak sám
při psaní seenarla zamýšlel. Ani slabší režisér pak nemůže
protože nemá prostě možnost — na tom již
moc zkazit
Docházíme tedy k závěru:
Českému filmu nejde, či lépe: nemá jit. ani tak o náměty, jako o s c e n a r t a. A aby bylo jasno: máme tím
na mysli n á m í t y v e f o r m ě s e e n a r l a .
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Přemýšlím-Il totiž o nějakém námětu, musím nezbytné myslit na možné dějové zpracování. PředpokládámII, že myšlenka bude nejlépe vyjádřena filmem (t. j.
ani jako rornán, ani jako báseň, ani konečně jako drama;, rnám dovést tuto myšlenku v y j á d ř i t přímo ve
formě seenarla.
Cituji ještě jednou Pudovkina: ^Otázka s p e c i á l ního, f i l m o v é h o
zpracování
materiálu
je nezbytně důležitá. Každé uměni podává materiál jen
jemu vlastními působivými způsoby. F i l m
ovšem
t a k é . « A tento způsob podávání materiálu u filmu je
scenarlo.
Vím, že, bohužel, nelze na požádání -vydupat ze země
řady schopných scenáristů. Ale nicméně problém scenáristů (aby mí bylo rozuměno: námětových scenáristů) je zároveň problémem českého filmu vůbec.
Hledá se filmový autor!
Musí to být člověk, který přímo cítí potřebu svó
myšlenky vyjadřovat ve formě filmového seenarla. Nemám na mysli autora, který k vůli změně zkusí napsat
také jednou svůj námět, rnísto jako román, ve formě
scenaria.
Je ovšem pochopitelné, že takovémuto filmovému
nutoru budoucnosti musí být dána příležitost, aby vůbec věděl, jak scenarlo vypadá.
Proto se přimlouváme za to, aby nejlepší česká 1 cizí
scenaria byla vydána knižně, A vlastně se při tom divíme, proč se tak už dávno nestalo. V ž d y ť divadelních her
jsou plná knihkupectví. A námitka, že divadelní hry so
kupuji proto, že sl je může každý, třeba ochotnicky,
také zahrát, zatím kdy film sl nemůže sám natočit,
není dost průkazná. Kdyby ai divadelní hry kupovala
pouze divadla a ochotnické spolky, pak by nestálo za
to jo veřejně vydávat. Ze se však přesto vydávají, to
svěděl o tom, že se kupuji hlavně ne proto, aby se
hrály, nýbrž, aby se četly. A tak tomu nepochybně bude
i s filmovými scenarli.

Divadlo týdne
E. Caldwell, Tabáková cesta. Režie A . Kurš. Výprava
J. Gabriel. Hudba J. Sekli. Kostýmy A . Švecová. Překlad A . J. Šťastný. Po prvé v Činohře 5. května, v pondělí, 14. října 19-10.
Kdybyste se zeptali p. Caldwella na posudek o představeni jeho Tabákové cesty v Divadle 5. května, prohlásil by, že není k tomu kompetentní, neboť Kirkiandova dramattsace má málo společného s jeho románem
A kdybyste se obrátili na p. Kirklanda, řekl by vám, že
jeho drainntisace má málo společného s představením,
dávaném v Kuršově režii. Co zamýšlel říci tento režisér v této vlastnoručně adaptované hře, dovité se, aby
nebylo mýlky, v programu: zhanobení amerických sociálních poměrů všemi po ruce jsoucími prostředky.
Konfrontujme skutečnosti: Cakhvellova kniha je román, psaný s prostotou Čapkova Ilordubala o rodině
I.esterů, jejíž předkové byli bohatl plantážníci, pěstující na své písčité půdě tabák. Po zrušení otroctví nestačili konkurovat racionálním metliodám a hospod řili
od desíti k pěti. Nebylo však ještě tak zle. Starý Jeeter
má dokonce i museální automobil a 17 dětí. Byl bv se
udržel nad hladinou jako ostatní, kdyby nebylo jeho
bezpříkladné lenosti, které so i černoši posmívali. A b y
netrpěl hladem, mohl by odejít do města do továrny a
vydělat si peníze na slušné živobytí. Ku př. jeden jeho
syn so tam stal nejbohatším podnikatelem v kraji.
Avšak I ester se považuje za moc nóbl pro takovou práci a pak má zcela opravdovou lásku k rodné hroudě.
Tak zde raději umírá hlady a současně hoví všem svým
četným neřestem. Vcelku typ, který by v SSSR právem poslali na Sibiř V tomto živoření Lesterové degenerují i mravně. Hlad a bída je nutí krást, rodina se
rozpadá, panuje v ní bezmezné sobectví, cynismus, chlípnos'. pověrčivost a chvástavost. T o je rámec románu,
v němž spisovatel začíná vyprávět vlastní děj.
Jaké představení však z toho vznik'.o v Kuršově
rosvě^ovés re:*H? Naorosío zmatené.
Kříženec mezi tragedií, pornografií a groteskou. TolO B Z O R Y

stého Vláda tmy, kombinovaná s Célinem, Goldonim a
Kauimanem, drama bídy sociální, mravní a lilavné režisérské, v niž nenávist k Západu a přání j e j diskreditovat, je otcem myšlenek; doslovné zákulisní politikaření en gros, proti kterému tak vehementně horli E. F .
Burian, pokud se netýká jeho strany. Flagováni za
účelem politické propagandy. To, co je u Buriana převážně osobním exhibicioaismem, je u Kurde ovšem posluhováni nejnižšího s t u p n ě . . . V programu sloji, že
naturalismus je starožitností. Proč, jako na truc, jo
celé představeni laděno co nejhruběji a nejsurověji, proč
tak ultranaturalistlcky ? Má to z vlastního tábora asi
trknout i toho nejpitomějšiho ?! Scéna za scénou je
hotový cirkus nevkusu, a osoby hry tvoří dokonalý zvěřinec, v němž nalezneme zejména: 3 kozlí satyry (Jeeter
a Dude Lesi\?r a Lov, první dva s komplexy opičí posunčiny, třetí s komplexem medvědí dobromyslnostl), 2 samice v říji (Bessie — balzacovský »sviůavý běs ž e n s k ý «
— a Ellie May, neustále se svíjející v milostných křečích, s náběhy k Vtktorce), jedna najáda ve stylu rusalky bledé (Perla, má zlaté vlásky, má, je frigldni a
téměř němá) a dvě Staré čarodějnice, nadané silou motorickou — asi atavlsmus z bývalého užívání koštěte
(babička z neznámých důvodů přileze na scénu po čtyřech a vřešti jako pavián, matka, byvši proti textu knih y přejeta autem, leze ještě po zábradlí u verandy).
Postava zTLslupce banky, mírnost předstírající, krvelačná bestie, se v knize sice nevyskytuje, musel JI v zájmu pravdy přikomponovat režisér sám. Scény erotické
jsou aranžovány tak, že sabat o Valpurgině noci byl
proti tomu nevinným dýchánkem, primitivní poměr
všech postav k náboženství je náležitě zesměšněn, o celé řadě dalších ubohostí ani nemluvě. Za těchto okolnosti nejsou ovšem herci odpovědni za charaktery svých
postav. Jediný, kdo se přiblížil vzoru knihy, Je Chvallnův klackovitý výrostek Duke. Ovšem, třískání o zem
s vlastním otcem má na svědomí opěl jen ncsvědomltost režie. Historka o tom, jak krysy ohlodaly obličej
mrtvého Jeeterova otce, je uvedena jako doklad mravní
otupělostl, ač v knize se Jedná o nešťastnou náhodu.
A tak ad inflnltum. Představeni se od začátku až do
konce hemží nelidskými skřeky, z nichž mroucánl koček při námluvách se ztrácí ve víro skučení, vřískání
a jiných pazvuků, vyjádřitelných Jen citoslovci. Jazzová
hudba, která jako symbolisuje ovzduší současné A m e riky, hodl s i k prostředí jako náramkové hodinky na
nohu vola. Takto úmyslně zhruběna a zesurověna v y chází z tohoto představení tato hra. Je přirozené, žo
účelu nemohlo být dosaženo. Publikum se směje prostě
všemu (jediná možnost). Proč věnujeme tolik místa skutečnostem tak notoricky známým? Důvod Je prostý.
Tentokrát nejde jen o nedokazatelné nn.řěení. Tentokrát
jde o přistižení in flngrantl. Každý, kdo má o věc zájem. může si naše tvrzení sám ověřit: přečtením románu Tabáková cesta (nakl. Symposion) a jeho porovnání
s Kursovou kreací — či lépe kreaturou. Zde nelze popřít
f n k t a kejklířstvím slov. jako to šlo jindy. A to nejveselejší — kdvby to nebylo tak smutné — je na tom
všem četba kritik o tomto představení. Poznáte, j s k
žalostně »Rudé nrávo« a listy ideologicky spřízněné podřizuií své posudky svému doktrlnářskému dogmatismu,
A čilá »Mladá f r o n t a « 1lž dva dny před premiérou zasvěcovala imbecilním článkem své čtenáře, jak v t<'to
hře uvidí Ameriku kouzla zbavenou. Jak velkolepé k v dat na U S A vlnstní hnůj a dát se pak oslavovat Jako
obievitel této š^íny! Proto bude dobře, kdvž si koždý
přečte Tabákovou cestu a pak půjde na její Jevištní
provedení, jež je nevyvratitelnou obžalobou method,
jichž se u nás dnes užívá v uměni stejně jako v xjol^íce.
Ir.

Film týdne
» P e t r V e l i k ý « ( I . ) , (sovětský f i l m rež. V. Petrova
v kinu Pasáž. — » S l o v o « (švédský f i l m rež. O. Molandera v kinu L e t k a ) . — Večer čekejte přítele ( f r a n couzský f i l m rež. R. Bernarda v kinu M 4 j ) . — » M u ž i
bez křídels (český f i l m rež. F . Cápa v Mnu Blaník).

O B Z O R Y

Tíkotem sovětského filmu v P e t r V e l i k ý « , jehož právě
promítanou 1. epochu jsme viděli již před válkou, bylo
seznámit národ s osudy muže, jenž »otevřel Rusku
okna do světa«, P e t r VelUcý tu stojí jako mohutný
bojovník aa pokrok ve vědě a technice, jako velký budovatel průmyslu a bohatých obchodních měst. B o j u j e
proti pověrám a zpátečnictví, Neopomine se o\4om
v tomto filmu v rámci Ideologických předpisů r. .1 ¿17
vysmívat, s-tmářstvls církve, která je tu líčena Jako sbor
zbabělých a ponk.euýeh lidiček v čele s Petrovým nástupcem Alexějcm, jenž chce nakonec Sáhnout k vraždě vlastního oieo a domnívá se, že za lo nebude zatracen. T o tedy je stinná stránka tohoto jinak vynikajícího filmu, vitálního svou celkovou skladbou, pevnou
a rozvážnou, vitálního i hereckým projevem představitelů N Slmoncwa, A . Tarasovy a M. Žarovn, Všecko
je tu pevně posazeno, jako by V bezpečí, Jen přesnějšího skloubení a vico vzruchu by potřebovala druhá
polovina, jako by pomalu dohaalnajiel. Obrav, Je řešen
ve většině případů skutečně umělecky, davové scény
jsou strhující. Rozhodně Jeden z nojvětštoh filmů sovětské produkce
Posudky švédského filmu *Hlovo*i
uvedeného na letošním festivalu v západočeských lázních, se hodně Ušily. Náročnost: námětu to plně odůvodňuje, Většina referentů se ovšem shodla v tom, žo
»modernímu« člověku tento film Jaksi nesedí, T o je
ovšem věci názoru. Nesporně však je třeba obdivovat,
odvahu Švédských producentů k natočeni tohoto snímku, I když předeni museli vědět, Že to žádný velký obchodní úspěch nebude. Mottem Je tu otázka, zda Jsou
ještě dnes možné zázraky, Všechny postavy tohoto' filmu včetně pastora, tvrdl, žo liůh již dnes norufil svůj
světový řád. Film nás přesvědčuji* o opnlui, filkrtm II
»přesvědčuje«, nemyslím na konkrétní přiklad zmrtvýchvstání, Ja.lt Je llě| tento film, nýbrž na mohutnou Idou,
v niž vyznívá: Kdyby lidé vskutku pevně věřili a milovali své bližní, Jak přikazuje písmo, pn.lt by se I dnes
děly zázraky. Hlavni postavou Je tu sedlák P.oik, Má
tři syny, Hodně se modli, hodně pracuje s, vede celou
rodinu v železné kázni, Jo však, despotickým tyranem.
Ncjmladfll syn studuje na kněze. Jo mučen pochybnostmi o pravosti své viry a o pravosti svých slov, Jimiž
hlásal možnost zázraků, do té míry, ŽO dospívá až
k šílenství T o je jedna z těžkých ran, jež znssbujt
starého Borga. Jetích účelem je zlomili Jeho pýchu,
kterou línal • nechtě
do záhuby celou rodinu, Jeho
život vykazuje totiž jednu podstatnou ohybu: přikázáni
»Modli se a p r a c u j ! « tu není dobře vyváženo, protože
modlitba předpokládá pokoru a skutečnou lásku k bližnímu, A k té je starý B o r g veden, Nojmladňl syn so
probouzí ze šílenství, dosuívá k pravému poznání Boha
a z Jeho vůle přivádí k životu mrtvou ženu nelstaršího
z bratří. Věnoval jsem tomuto filmu více místa proto,
že je to dílo vynikající úrovně herecké ] technické,
a hlavně pro Jeho odvážnosl: námětovou, Režijně se
dá filmu vytknout jen přílišná závislost; na dialogu a
značná rozvláčnost některých scén. Sestřih bv tu mohl
v y t v o ř i t dílo, Jakých je opravdu málo.
K d v ž jsem
zhlédl francouzský okuosěnl film »Večer čekejte přítele«, přestal jsem se divit, že naši »Muži bez křídel«
vvhrálí v Cannes první cenu za okupační námět, T o " ' o
f i l m se totiž nemůže našemu ani zdaleka rovnat. Má
znamenitou dějovou exposici, několik působivě řešených
scén, hodně vtipných sentencí, aby nakonec vplynul
v tak banální a kýčovitý závěrečný motiv, že Je nž
b podivem. kolik vkusu a nevkusu může být v Jednom
díle. Hlavně chybí ternoo a vnitřní napětí. Slnvná Mad e W n e Sologne z »Věčného návratu« zůstala kd"sl
v dáli, postavy Němců Jsou přehnány velmi povrchním
zmúeobem. — »Muži bez křidel« teou nesporně nc|I<>oSím našim poválečným filmem. Režisér Cáp In/ně dokázal , že patří dno» na první místo v režisérském souboru, a to j s k svou Jemnou prací s herc), tak nředevňím
r v z « f i l m o v é m citem, Jímž dovede naplnit ď l o dramatickém vzrif-h"m do poslcďifbo metru. Příběh posudky
•nv/.vfc^s-ho Jftfjřsfě hvfhorn nazvali pckU« paoětí tf'oro
detektivkou — tpVové je trrrnno a příkladně logické
navazován( Jediorflfvtfoh t¥,r'n. Jsou 1 yA<>. mmo^felmě
chyby: naivní sdělování pokynů podíki-tanýrni písmen-
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kamt, koncepce celé posto.vy konfidentky Marty, jež je
úplně samoúčelná atd.. . . T o však divák nepostřehne
a sleduje přesvědčivé výkony představitelů, z nichž
nut.io především jmenovat znamenitý objev E, Llnkerse
(gcstapák Ulmann), dále G. Nezvala, J. Petrovickou,
j . Hurtu a j. //Muži bez křídel však ukazují, že bude
nutno stále houževnatě jí hledat nové cesty naší kinematografií.
f k

Hudba týdne
Koncerty České filharmonie a Symfonického orchestru
Československého rozhlasu
Česká filharmonie zahájila svUj abonentní cyklus pro
sezónu 104,0-47 v Dorné umělců pod taktovkou svého
éél'a R. Kubellka' svým koncertem 10, října. Program
večera vyplnila koncertantní symfonie pro housle, violoncello, hoboj a fagot od stal ého ¿Papa Haydna» (konečně se ledy opět objevil na podiu 1 tento německý
klasík původem ze slovinského selského rodu), uhlazený
a oduňevnélý to dialog mezi oním kvartetem a ostatními hlasy orcheitl.ru, dále Bartókovo Concertó pío orchestr, jediná vňl.iíí skladba tohoto maďarského exulanta, komponovaná v UHA, plná nespoutané životnosti,
ohnivého temperamentu a výrazné osobitosti, leckdy
ovšem na úkor formy, a posléze rovněž v Americe se
zrodlvňl IV. symfonie I'.. Martinů, dílo stavebně nekonveófil, šlrokodeché, valící se v mohutném symfonickém
proudu. Reprodukční úroveň tohoto zahajovacího večera
byla taková, jaká by měla hýl, vždy. Všechny skladby
sklidily zaslouženou pochvalu.
It. abonentní koncert C. f. měl na pořadu Screnádu
D-dur pro malý orchestr od Vit. Nováka, laděnou do
atmosféry dovádí vň veselé I nyvě milostné, dále vloloncOllový koncert K. Háby, neprovedený od r. 1037 a Uru
slavíci jakousi obnovenou premiéru, skladba pro svou
nekompromisní nothemallenost a břltkost svých výrazových prostředků ftlrfll veřejnosti zcela nepřístupná
(sólový part obstaral a chvályhodným zaujetím B. Moran) a jako třeli bod programu skutečnou premiéru
tohoto večera
Vaékářovo Symfonické selierzo. Je ]>ofitavouo s pevnou a rutinovanou dovednosti, nebojící se
harmonických přikresli, posluchač se však nemůže zbavit pocitu, že Jde spiše o chladnou, důmyslnou kon«trukc.1, ne?, o dílo spontánně vytrysklé z hloubl duše.
P o přestávce zazněla Ještě Cajkovského V. symfonie,
shodou okolnosti též "osudová«; celou její osnovou od
začátku až do konce se proplétá v podobě berllozovské
ldéo fixe »osudový motiv« Petra lljlfie, Beethoven svůj
boj a Osudem, započatý v 5. symfonii, zakončil vítězně
v i). Oajkovaký svůj boj sám se sebou vyhrál v 5., alo
již v (1. { * Patli e t i c k é « ) podlehl. Beethoven byl titán,
vždy j e j budeme ctít a obdivovat. Cajkovský byl jen
člověk. Snad právě proto j e j budeme vždy milovat.
A ovšem .1 pro tu jeho horkou vášnivou!, sladkou něhu
1 zasněnou melancholii, o nichž jen slovanské srdce ví,
žo nejsou prázdnou sentimentalitou, kterou by mu rádi
přiřkli citově otupěli Němci.
Je .samozřejmé, že právě jí platil nejsrdečnějňl potlesk,
Další koncert uspořádala 0, f. 20. října. Úvodním
(Stolem byl Dvořákův Karneval, Učící hravý a pestrý
rej masopustní, po něm následovala opět I V . symfonie
B. Martinů, známá z koncertu prvého, a Janáčkův Taras Bulbu, kongeiilálnl vyjádření románu Gogolova
v tónech, NeJvťttSI pozornost vSak lc sobě soustředil
v Praze dlouho neprovedený Ravelův klavírní koncert,
komponovaný paralelně s efektním koncertem pro levou ruku, Kdežto v tomto (pro levou ruku) užil ještě
staré üsztov.ské pasážové techniky, na které ostatně
stoji všechny klavírní skladby až do Delntssyho, onen
je skladbou čistě lmpreslonlstlckou, založenou na flUgránsky jemném a rafinovaném odstínění tónu. Úloha
sólistova je za doprovodu orchestru velmi obtížná, neboť stojí mezi dllemmatem; l»uď podat part s příslušnou
křehkostí
a pak zanikne proti orchestru, nebo j e j
vybavit robustněji, ale pak setře jeho básnický pel.
Prof. Rauoli se tohoto nevděčného úkolu sshostil dosti
zdařile.
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Symfonický orchestr £s. rozhlasu st pozva! k řízení
svého II. abonentního koncertu u nás téměř již naturalísovaného Duclouxe, který mezitím již zaměnil uniformu za f r a k . První polovinu koncertu vytvořila P r o kofévova Klasická symfonie a Noci ze španělských
zahrad od de Fally. Nelze rozhodnout, zda autor Klasické symfonie chtěl vytvořit imitaci dokonalou, či zda
chtěl ¿dans les formes antíques f a i r e les vers nouveaux". Bez ohledu na zvolené kriterium možno stanovit: vzniklo dílko svěží, rozmarné a bezstarostné, nezatížené jakoukoli problematikou, v němž a ť již chtěně
nebo nechtěně cítíme pulsovat rytmus a elán moderní
doby. De Falla je vedle Albenlze nejvýznamnějši španělský skladatel. Jeho >I"ocl , právě jako všechny
ostatní Jeho skladby, stmebH' ; sobě lidovou harmoničnost a melodlku andaluzskou s exotickým koloritem
maurským. Výkon V. Řepkové u klavíru předčil výkon
J. Pévléra v téže skladbě, provedené na jaře.
Zlatým hřebem večera byla — či lépe měla být —
romantická Symfonie pro violu a orchestr iHarold
v I t a l i k od otce programni hudby H. Berlioze. V provedení této skladby se setkáváme s podobným problémem.
Jakého jsme sl všimli vpředu u Ravela. Sólová viola,
Popelka mezi smyčcovými nástroji, nemá dostatečné
zvukové průraznosti, aby mohla prosadit svůj sladkobolný alt proti celému orchestru. Berlioz si toho byl
vědom a snažil se proto o kontrastní vedení kantilén,
avšak aby bylo dosaženo kýženého výsledku, musí
v torri napomáhat jak dirigent delikátním dynamickým
ztlumením orchestru, tak sólista podáním co nejpregnantnějším. Zatím co Ducloux svůj úkol splnil, vlollsta
L. Kučera byl technicky sice výborný, ale přednesově
matný, takže z jeho hlavni postavy se stal sotva postřehnutelný statl.sta. Vzpomínáme zde proto výkonu
X-Iylcsova. Přesto úspěch večera byl zřejmý.
IG.

Tak se píše . . .
ve »Svobodném slově«: ». .. všemi silami a všemi
prostředky urychlit r e p a r a c i jak volyůských
Čeclaů, tak všech ostatních odjinud. (Zaslala O.
J., Pralm-Nusle.)
v »Prácist (20. X. 1910): » Kožené kukly prodá,
přlp. z vaši kůže ušije B. Sandncr, výr. koz. oděvů, Praha X I I , Rlmská 1.« (Zaslal F. D., Ústi n. O.)
v » P r á c i « (čís. 241): »Jak otec 1 syn napsali
v srdcích prostých Udí tolik krásných slov, že je
ani smrt nemůže smazat. A jak jc smutné, ž e takoví lidé jako bylí tihle dva, museli tak brzy odejít. když je čekalo ještě tolik, tolik b o l e s t i na
světě a tolik práce. (Zaslala E. V., Roudnice n. L . )
v »Besedě« (č. 41): » N a věži svatojilského kostela byl do okupace (1 dnes?) nejstarší známý
zvon pražský, je v n ě m pochován český malíř
Václav Vavřinec Rainer.? (Zaslal Nsl., Praha X I . )
Čtenářům, kteří nám pošlou perličky z českého
tisku, vyplatíme za uveřejněnou historku 40 Kčs.
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o tom, jak dlouho sídlíme my. ČeSi a Slovci, v naSich xemtch!
Dvě strhující díla uvádějí populárním způsobem sensařní pravdu: Prof. M. Nečas, My př-ed 2000 lety (Kčs 49.501 a Do-e. Dr
J. Skutíl. Naše pravlast je střední Evropa v Kčs 6-!.501.
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uprostřed pilných příprav, .Jednotlivá
oddřlení stanovila sl pracovní program
a ronlftllla j e j na prosné časové úseky.
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NÁRODNÍ PODNIK

třsnfcnlm

„ H e r m c t a " - I I i ň « v e e,
Prahu II, Václavské núnif-Hti -tli - Telefon Si II Ort O.
Zavolejte

nás — napište

poradíme

Vám!

ČESKOSLQVANSKÁ

ZÁLOŽNA V PRAZE lil., VODIČKOVA 8

KOŽEŠINY
v moderním provedení v ý h o d n í nakoupíte u f m y
AL.

T I C H Y ,

Praha

XII,

Jugoslávská 20 ® Telefon číslo 529-jfí.
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Š T A S T N É L O S Y zaíle s úředním herním plánem
a složenkou ihned fa
M. ŠHÍDO VÁjPRAHA XI, Tffla nad. Kouiva 87. - KorEsponáenE-nl lltleK stafií.

NEJSTARŠÍ ELEMENTÁRNÍ POJIŠŤOVNA v ČSR
R|f2RfiySÍC§SLIISMá

Založena
roku

1826

ffl

«zájemiiá

POJIŠŤOVNA

BRNO-Náměstí svobody č. 4. Telefon 11884 až 11887.
VÁS PLNĚ OBSLOUŽÍ A V Š E S T R A N N É

Insertní

objednávky

vyřizuje

ínsertní

USPOKOJÍ.

oddělení

P r a h a

II, V á c l a v s k é

náméntí

číslo

10. T e l e f o n číslo 4 3 I - 4 J ,

380-83-

1. 1. Boutlivá slávka v Hollywoodu, p!l
nli stávkujíc! zatarasili svými vo:y vchod
do lilmových studii. 5. Radaru so pouilvA v Amotico tísi k slodovrtnl drAhy inotoorovůho doJlů i komety GlacohlnlZirmar. Novů amaricků letadlo s nojvMil dosud raki>lovau,artilarll'umlst4nou
pod křidly. 5, V Amsrlco Jo ptachodný
nadoitatok ma»a a slaniny. Na anlmku
v daMI íokajicl Ironta vo Phllailalphll.
s. V ameilckam pllcnlm sanatoriu J«ou
v kaSddm pokoji ullratlalóvé lampy, kleti nlii víeehny bacily.

