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Novoroční poselství předsedy dr. Jana Šrámka
čs. straně lidové
Bratři a sestry,
’ uplynulo 20 měsíců od chvíle, kdy tvrdošíjný odpor domá: cí, energická a houževnatá práce naší politické represen
tace v zahraničí a vítězné zbraně armád spojených národů
dovršily slavné vítězství nad nelidskou tyranií nacismu a
fašismu. Český národ stanul po dlouhých šesti letech útrap
a běd znovu na půdě svého osvobozeného demokratického
státu.
Pro českého člověka, pro náš národ vůbec, bylo uplynu
lých 20 měsíců údobím velkých sociálních proměn, velkých
zvratů v organismu a struktuře naší společnosti, ale i údo
bím - neváhejme to říci ? velkého vypětí mravního a do
značné míry velké krise mravní. Historie jednou zhodnotí,
jak velký rozhodující význam pro budoucí dějiny našeho
národa měly tyto první měsíce.po nejstrašnější válce v his
torii světa, jak solidní a trvalé základy příští organisace
naší společností byly tu položeny, na kolik jsme se přiblí. žili ideálu šťastnějšího, harmoničtějšího a spokojenějšího
-národa.
'
.
Tímto dnem jaksi uzavíráme toto období revolučních
'přeměn a vstupujeme do nového období - do období, jemuž
. má vtisknout smysl a ráz náš dvouletý budovatelský plán,
vypracovaný společným úsilím všech stran Národní fron
ty. Budoucím časům, bohdá klidnějším, připadne taktéž za.
,<úkol zhodnotit, jakým podílem přispěla v tomto krátkém,
ale tak rozhodném období radikálního vývoje k nové pře
stavbě společnosti československá strana lidová, jakožto
jediná česká strana sociálně reformní, k obecné konsoli
daci poměrů, k záchraně tradičních hodnot našeho národa,
k zachování a upevnění demokratického charakteru státu.
Věřím, že budoucnost tuto její účast zhodnotí jako velký
a vynikající podíl.
První v práci
Chtěl bych vám jako předseda čs. strany lidové říci na
tomto prahu nového údobí pokojného budování, do něhož
dnešním dnem vstupujeme, několik upřímných slov. Zdá se
mi, že půjdeme od tohoto dne sice stále namáhavou, ale
čím dále tím přece jen schůdnější cestou. My. lidovci, jsme
pro evoluci, vývoj a budování; nepokládáme revoluci za
všelék, také proti nacismu jsme znovu budovali Čs. re
publiku a nejsme lidmi revolucí. Ale náš čas přichází po
každé, kdykoliv se naskýtá příležitost k tvůrčí, kladné a
plodné práci. Nepochybuji, že
budete první v této práci
*
Nepochybuji - vždyť vás znám taková léta, taková léta
vám i rád stojím v čele - že si poctivým, zvýšeným přiči
něním po celých šest dni pracovních zasloužíte radostného
odpočinku v den, který Bůh ustanovil jako den sváteční.
Nepochybuji však ani o tom, že svému přičiněni, svému
dílu a své práci dovedete dát také hluboký smysl mravní.
Jsme v našem národě jedinou stranou, která upřímné vyzúává křesťanský názor životní, která svou představu stá
tu, společnosti a světa založila na vysokém ideálu mravním
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a tím také na ideálu hluboce sociálním. Toto je požadavek,
který vám zvlášť kladu na srdce: nevyznávejte vznešené
křesťanské hodnoty pouze slovy, uplatímjte je v celém
svém životě, celou duší. Vaše skutky nechť za vás mluví.
My, stoupenci křesťanského světového názoru, nemusíme
si vymýšlet umělé konstrukce, abychom se snesli mezi
sebou, abychom se dopracovali společné družnosti. Byl
nám přece dán příkaz, který je základem naší představy
společenského života: milujte se jako bratří. A cíl, o nějž
usilujeme a pro nějž chceme pracovat ze všech sil, bychom
mohli vyjádřit stejně prostými slovy: jde nám o to, a
proto se sdružujeme, abychom každému příslušníku naše
ho národa umožnili slušný a pokojný, šťastný a bezpečný
život bez strachu a útisku, bídy a ponížení.
K velkému probuzení
Říká se, že dnešní doba je strašně zmaterialisována a že
úspěch, a zejména politický úspěch, v ní může mít jenom
ten, kdo všechno své úsilí soustředí na hmotné zájmy.
Nejsem ochoten sdílet toto míněni. Statisíce, ba miliony
lidí kladly přece včera, ještě své životy za zcela nehmotné
představy, za ideály spravedlnosti, rovnosti a svobody.
Lidé, “kteří'toto dokázali anebo k tomu byli ochotni, ne jsou
materialističtí v hrubém smyslu toho slova, a tito lidé dnes
cíti, že z ňes’nází a bludišť této doby nevyvázneme jakkoliv
žádoucí, ale přece jen pouhou reformou institucí, že k tomu
je třeba velké společné nadosobní víry. Jsem dokonce pře
svědčen, že lidstvo spěje - přese všechny truchlivé udá
losti, které svět matou a tísní - k okamžiku velkého pro
buzení, které může přijít· náhle a s nečekanou rychlostí,
k okamžiku jasného prohlédnutí, k bezpečnému poznání,
že cesty, jimiž se dosud bralo, nevedou k cíli a že je třeba
zcela nového způsobu myšlení a zcela nové životni praxe,
abychom vybudovali svět, v němž by bylo lze žít slušně
a lidsky. A v tomto okamžiku se náhle ukáže, že toto noví
myšlení a tato nová praxe je naše staré křesťanské vy
znání životní. Buďte připraveni pro tuto chvíli! Pečujte
o to, aby vaše slova sálala v oné chvíli (a proč ne již od
této dnešní chvíle?) vroucností přesvědčení a aby vaše
skutky byly ve shodě s vašimi slovy.
Snad byste čekali ode mne jako od předsedy strany
k tomuto novému roku 1947 političtější poselství. Snad
byste čekali, že k vám budu mluvit o straničtějším uspo
řádání a rozpočtu a fmancích, o ústavě, o organisaci naší
strany, o politických problémech, které hýbají naším ve
řejným míněním. Ale to jsou věci, které máte a máme
neustále na talíři, ještě často se o nich budeme a budete
dohovořovati a neškodí, jestliže je v tento sváteční den
pustíme na okamžik z mysli. Neúprosný chvat, politická
horečka a materiální starosti dnešní doby zabraňují totiž
namnoze lidem, aby viděli světové dění a světový vývoj
v celkových obrysech, v jejich logice a velkorysosti. Často
‘sé pak stává, že jsou tvůrci maličkých dnešků, že se do
mnívají budovati a určovati běh událostí, ve skutečnosti
1

však rozhodují jen o malých nanocřilýdh a nedůležitých
výcech, zatím co ty velké skutečné dějiny..se ,řítí.· přes ně
samy, jakoby řízeny neviditelnými, irraeionálními silami.
Proto bých Váíri spíše než ó drobných kôrtkŕetriíčh problé
mech.' chtěl iůlůvfti b tom, .co je4 · jpk se mi zdá, vůbec dnes:
pějáůležitějsí, ,a ;cp je třeba; především si uyědomiti.
J. : ... .... ·
Č a .s p r a c u j e p r o v á s ,
.,
Žijeme na předělu dvou epoch, tato skutečnost visí
v ovzduší, a ti, kdož mají jemnější ústrojí, ji dobře cítí.
Piká se, že žijeme na začátku nového světa. Zdá se mi, že
žijeme ještě stále ve starém světě, ale žijeme docela určitě
na jeho konci. Je otázka, kdy se zřítí staré kulisy, třebas
i ty čerstvé, .které jsme teprve včera postavili. Možná, že
tato proměna se dostaví uprostřed velkých události, ale
možná, že projde také takřka nepozorovaně tak, jako často
v dějinách, a že v několika málo letech rychlého vývoje
octneme se v jiném, lepším, harmonicky uspořádaném
světě.
Bude to svět náš
Bude to svět, který žije v představě našeho křesťanské
ho hnuti, bude to náš svět proto, že lidstvu už nezbývá
docela nic jiného, protože nic už nezůstalo nevyzkoušeno,
protože jsoú vyčerpány všechny ostatní možnosti, protože

tolik toho zklamalo, co vůbec mohlo byt zdrojem nějakých
jiných
Jsem si dobře vědom toho, co. říkán;, prosím-li: vás dnes, na počátku 1. P, 1947: Čas pracuje pro
nás.
To nemá znamenat, abychom my nepracovali. Francouz
ský spisovatel, pronesl kdysi slova, která bychom stměli
■všichni vštípit■;v paměť:,»í)o ráje
nevstupuje apLyČera,
ani zítra, ale »dnes.« Ano, začněte· ještě-dnes! Vzdělávejte
se pilně a svědomitě v ideálech našeho křesťanského· pro
gramu, studujte a zdokonalujte naše křesťanská sociální
zařízení, vyvolejte ve straně velký vyhledávací proces,
který by zasazoval do politické práce nové a nové charak
terní a uvědomělé, zkušené a svědomité funkcionáře a
pracovníky. Jediný úsek politického, sociálního, kulturní
ho a hospodářského života nechť nezůstane neobsazen.
V květnových volbách jsme získali jeden milion što tisíc
voličů. Tu je váš úkol, vás, příslušníků strany pro rok
1947: vytvořte z těchto 1,100.000 hlasů milionový tábor
členů strany, vytvořte z voličů a sympatisujících přesvěd
čené stoupence a pracovníky. Bude, nás ještě zapotřebí.
Bude zapotřebí nerozborného šiku lidovců v boji a práci
pro blaho národa a republiky. Věřím, že splníte tento
úkol. A protože vám důvěřuji, přeji vám z celého srdce,
aby nastávající nový rok 1947 byl pro vás všechny šťast
ný a. veselý! .

CO SE DĚJE VE SVĚTE
Dvě poselství
Dva vynikající představitelé našeho
národa, president dr. Eduard Beneš
V poselství vánočním a náměstek před
sedy vlády, předseda čs. strany lidové
dr. Jan Šrámek, v poselství novoročním
obrátili se v podstatě k celému národu,
aby mu připamatovali několik důleži
tých véoí, Významné je, že oba státníci
souhlasné za největší náš náŽodní ú,kol bezprostřední budoucnosti
iuÿokou ni r a y ní obrodu, jejíž
çutnqst se všude’ pociťuje. A oba tstát.rlúýi. zdůrazňují význam a. poslání křestynslté éivilisace a kultury, »naši du
chovní vlasti«, ’ jež ukazuje správný
směr ' cesty k této mravní obrodě.
Nepochybně, že ohromná většina ná
roda hlásí se k programu, nastíněnému
Benešem a Šrámkem. Členové, voliči a
přátelé čs. strany lidové jsou hrdi na to,
že jejich hnutí~dalo národu .tak vynika
jícího vlastence a státníka, jenž, jako
už tolikráte, znovu ukazuje cestu celé
mu našemu národnímu společenství ve
chvíli nesnází a velkých přelomů.

Program
Na okraj .vánočního poselství presi
denta republiky napsali jsme .v ústředním deníku čs. strany lidové své
zásadní stanovisko. Řekli jsme:

»Vánoční poselství presidenta repu
bliky je nepochybně nejvýznamnéjšhn
projevem hlavy státu od slavné řeči na
Staroměstském náměstí ýo návratu do
vlasti a je třeba, se vracet k jednotlivým
odstavcům této řeči státníkovy. Stala
se právem předmětem rozprav milionů
občanů, shromážděných za vánočních
svátků ve svých domovech a náhodou
zaslechnutý komentár prcsté české že
ny, »že nám pan president z duše pro
mluvil«, není o nic méně významný a
charakteristický, než úvahy diplomatic
kých dopisovatelů světových listů, které
presidentovo poselství souhlasně poklá
dají za politicky i filosoficky skvěle
fundovanou řeč křesťana', Evropana a
moderního státníka. Presidentovu po
věst vé světě, jako filosofa a demokra
tického politika, založila do jisté míry
**' ·.. f ľ I
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širokost jeho politických koncepcí, (ne
boť i Benešovi je politika po masarykovsku především otázkou mravní), a
pak jeho schopnost i dar třídit skuteč
né problémy od domnělých, trvalé od
časových, zásadní od podřadných. Do
vedl předvídat, které otázky nám způ
sobí největší nesnáze, a poradit, jak se
s nimi vypořádat v souladu s .tradicí
naší i evropskou. Tak tomu jp i· tento
kráte; a právě s tohoto hlediska ántipipačniho poselství, presidentovo ,přerůstá
rámec příležitostného projevu a stává
se programem, filosofickým,..
.politic
kým, na dlouhou ještě dobu.«

Státník promluvil,
straník censuruje

·,

A právě vzhledem k nepochybnému
významu presidentova vánočního posel
ství je neslýchanou nehorázností věc,
která se stala.
»Rudé právo«, provedlo politickou censuru v presidentově řeči, určené ve svém
celku celému národu, a tc. ve všech
stěžejních bodech, na nichž čelá věc
spočívá. Neznáme podobného případu
z demokratického státu, zato mnoho po
dobných jsme poznali ve státech tota
litních. »Rudé právo« provedlo celkem
šest podstatných škrtů v presidentově
poselství, některé .z nich dokonce v jed
notlivých větách; a takto vypravený
elaborát uvedlo svým čtenářům slovy:
»President republiky dr. Edvard Beneš
měl letos o Štědrém večeru v čs. roz
hlasu tento projev.« »Rudé právo« vy
nechalo hned úvodní slova presidentova
o křesťanském smyslu vánoc, poněvadž
se mu zřejmě nehodila do materialisticko-dialéktického slovníku, Z věty presi
dentovy o některých »zarážejících zje
vech našeho života«, vynechala její ko
nec - »s kterými bychom se měli nemi
losrdně a bezohledné vypořádat«. Z toho
by bylo možno usuzovat, žé politická
strana, vlastnící »Rudé právo«, se š ni
mi vypořádat nechce nebo pokládá za
zbytečné, aby se o tom veřejnost dově
děla. Další vynechávlča je vpravdě cha
rakteristická a cituiíňe ji doslova: »Nežápómcůme, že i dnešní doba - steině
jako ;doba válečná - jé velkou a vše-

strannou zkouškou charakteru! Pod
pořme lidi mravně čisté, spolehlivé a
zbavme se lidi špatných!
Přispějeme
tak velmi účinně k ozdravěni a ke kon
solidaci celého našeho národního života.«
V nejdůležiťéjším odstavci, týkajícím
se mravní obrody naší mládeže, dovoli
lo si »Rudé právo« zamlčet ty věty/pre
sidentovy, které volaly k odpovědnosti
všechny, kdož k této demoralisaci pří
mo či nepřímo přispěli. Pomlčením o té
to presidentově výzvě > Rudé-"práyo«.. pa
trně naznačuje, kde třeba hledat vinníky.
Zřejmě vztahuje na stranu, jejíinž'jmé
nem mluví, i' další potlačenou větu, jež
zní: »Ne všechno staré je Špatné á pra
vě fodiná dává’ nám' toho Veliké’ příkla
dy ä doklady.« Pózoruhodné také’ jó, že
čtenář »Rudého práva« nesměl se’ do
zvědět čísla o hrůzňém poklesů’v1 pří
růstku narozených dětí v roce 1945, ják
je president répúbliky ve svém projevu
uvedl, patrně pióto, žé dosud nebyly
provedeny potřebné ziněny ve starém
programu komunistické strany, pokud
se dotýká otázky populace, zakládání
rodin a vztahů mezi mužem a ženou.
»Lidová demokracie« se tázala také za
nás a celou československou veřcjnbst»Zeptejme se všech pořádných kbmunistů, jak by takovýto čin nazvali u
svých politických odpůrců? Odpóýěď
i ňa tuto otázku budiž měřítkem toho,
jak jsme pokročili ve své mravní obro
dě.«

Na prahu dvouletký
Stojíme na prahu velkého hospódářsko-politického podniku, který nás má
alespoň částečně přivésti k té životní
úrovni, na které jsme byli před rokem
1939. Zchudli jsme, to cítí dnes již kaž
dý z nás, dělník, zemědělec, úředník
i podnikatel. Vyrábíme málo, a proto
draze, a trpíme každý chronickým ne
dostatkem peněz. Uvažujeme proto více
než kdy jindy o hospodářských otáz
kách a chtěli bychom všichni vvpátrati, proč naše životní úroveň tak klesla.
Svět prodělal těžkou válku, a je pro
to na celém světě nedostatek zboží vše
ho druhu. To působí i na naši hospo
dářskou situaci, i když naše vlast zů
stala válečnou vichřící skbfo nedotče
na, Avšakstejná situace byla po první
l -r
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světově vaice, a kuo prózu tuto aoou,
vzpomene si. že ke konci druhého roku
po válce nebylo již podobných nedo
statků, se kterými se setkáváme dnes.
Jsou to dvě veliké a revoluční změny
na tělese našeho státu, jež nám ztěžují
návrat k lepší životní úrovni. Je to od
sun Němců a zlidovnění našeho hospo
dářského a politického života. Vzali
jsme je na sebe a musíme je poctivě zaplatiti! Tyto změny měly ale další ne
přímé následky, všeobecný úpadek pra
covní výkonnosti a překrvení admi
nistrativy. a s těmito následky se mu
síme vypořádati, chcemc-li vůbec doufati v lepší zítřek.
Co jsme v tomto směru již učinili
a co můžeme ještě učinit? Plakáty a
hlučné volání »Dvouletce zdar« tu po
máhají pramálo, ale kromě toho jsme
pro zdar dvouletky neučinili skoro nic.
Ve věci pracovní výkonností nesvede
me mnoho, pokud potrvá relativní ne
dostatek pracovních sil. Ale s naším
druhým problémem se již mohlo hnouti. Revoluční doba uložila našim úřa
dům řadu úkolů jednorázových, jejichž
zdolání si vyžádalo rozšíření úřednické
ho aparátu. Je to zejména očista, kon
fiskace, odsun a občanství Němců a po
dobné. Tyto úkoly byly již na 90 proč,
splněny.
Musíme si proto na prahu
dvouletky položití otázku, zda těch zbý
vajících 10 proč, stojí za náklady na né
vynaložené. Paušální a rychlé řešení
těchto záležitostí by opatřilo naší dvou
letce 100.000 pracovníků produktivních,
a to nejen z řad přebytečných úřední
ků, ale i z řad těch, jimž nejistota je
jich postavení brání v práci

Nedostatek pracovních sil
Mluví se u nás mnoho o nedostatku
pracovních sil. Tento nedostatek je ale
jen relativní. Jsou země s daleko menši
hustotou obyvatelstva, a nejsou to zrov
na země chudé, nýbrž ty nejbohatší. Je
proto nejdůležitějším úkolem pracovní
síly, jimž vládneme, správně rozdělit! a
racionálně využiti. Racionalisace výro
by zemědělské a průmyslové si vyžaduje
velkých investic, a potrvá proto dlouho,
musíme se proto s veškerou energií vě
novat! úkolu správného rozdělení pra
covních sil. Státní rozpočet na rok 1947
nám ukazuje, kde musíme začíti. Gene
rální reforma státní administrativy je
úkolem, který už nelze déle odkládati.
Do našich úřadů patří více strojů psa
cích, počítacích a účetních. Celou agen
du velkého berního úřadu by zvládla
malá strojní účtárna. Chceme-li se o tom
přesvědčiti, v jakých sférách žijí naše
úřady, tu stačí vžiti do ruky kterýkoliv
úřední tdskopiq. Dnes, v době psacích
strojů se navrhují úřední tiskopisy, na
příklad přihlášky k majetkovým dáv
kám, tak, že do sloupců není vůbec
možno psáti strojem, nehledě k tomu,
že každý arch má jiný formát, takže
není možno správně propisovati. Není
pravda, že lidský materiál na úřadech
není dobrý. Ale úřední řád donutí mla
dého úředníka buď k tomu, aby si hle
dal jinou práci nebo aby zapomněl na
svou iniciativu. Zde musí nastati změ
na. Nelze zdolati úkoly socialisujícího
státu methodami starého Rakouska.
Není to ale jen státní administrativa,
která je neracionální a předimensovaná.
Je to do jisté míry ironie, že zrovna re
voluce, nesená třídou dělníků, přeplnila
kanceláře. Vypadá to skoro, jako by té
to revoluci nešlo o to, vytvořiti sprave
dlivější řád, ve kterém by práce rukou
byla zrovnoprávněna s prací ducha, ale
jen o. to, aby se ramenatější revolucio
náři usadili na'místech úřednických; To,
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co potřebujeme, není pouhá změna strá
ží, nýbrž nové rozdělení pracovních sil.
Platově je dnes práce ruk„u více než
zrovnopr ávněna, a je jen na lidech, aby
zapomněli na předsudek, že bílý límec
je více než modráky, a cesta k vyššímu
blahobytu našeho národa je volná.
Musíme lépe hospodařit! s tím, co má
me. S větším přírůstkem obyvatelstva
nelze pro blízkou budoucnost počítatl.
Mluví se u nás mnoho o populaci a při
tom je' cifra úmrtnosti kojenecké ne
únosně vysoká. Ti, kteří by děti míti
mohli, se hrozí dalšího snížení beztak
nízké životní úrovně. A konečně, nemů
že nás přece býti tak málo, když po od
sunu více než dvou milionů německého
obyvatelstva a při nevelkých válečných
škodách máme permanentní nedostatek
bytů.

Kvantita či kvalita
Cílem dvouletky, jak je známo, je do
sažení a převýšení předválečného bla
hobytu podstatně zvýšenou výrobou.
Všude se, pravda, mluví o množství, ale
méně už o jakosti, což je chyba. Co je
na příklad platné, že se v posledních
měsících zvýšila o něco těžba uhlí, když
je to na úkor jakosti, takže nenaříkají
již jen hospodyně, ale i průmysl! Právě
otázka jakosti je nerozlučně spojena
s vyšší životní mírou, protože méněcen
ný materiál znamená plýtvání prací a
méněcenná práce znamená zase znehod
nocení materiálu. V našem hospodářství
se nyní usměrňuje výroba podle plánu.
Jak se zde postupuje,, je vidět z toho, že
je zde neskrývaná snaha velkých zná
rodněných podniků utlačit, ne-li ubít
malé a střední soukromé podniky, které
velkým firmám svými speciálními vý
robky nepříjemně soutěžily. Ukázkou
zde může býti československý průmysl
mlýnských strojů, kde kromě velkých
firem, jako jsou Prokop, CKD, Komárov
a Union, existovaly střední a malé pod
niky, jako Kašpar, Žižka, Appelt, Palecký a Tesařík, Fantl, Šlajner a j. Vel
ké závody vyráběly prakticky všechna
zařízení pro mlýny a stavěly vodní tur
biny s regulátory, po případě byly od
děleními železářských a strojírenských
koncernů. Malé a střední podniky byly
proti tomu specialisovány na určitý vý
robek, v němž měly vynikající pověst.
Žádná z velkých firem nedosáhla po
věsti Žižky v kamenech. Kašpara a Appelta v loupačkách, a Šlajnera ve for
mách, i když byly daleko lépe vybaveny
stroji i kapitálem! Nyní přišla vhodná
doba, aby tato nevítaná soutěž malých
speciálních podniků byla vyřízena.
Dvouletka, která je ve znamení zvýšeni
výroby, alespoň theoreticky, prakticky
má býti prováděna tak, že činnost těch
to speciálních a ve svém oboru jak ja
kostí, tak i výkonem osvědčených pod
niků ne-li znemožní, tak alespoň proni
kavě omezí. Lví podíl si mají odnést
znárodněné podniky jako Prokop, kte
rému se má dostati celých 70 procent
výroby, dále CKD 20 procent, při čemž
o zbytek by se podělily Komárov a
Union. Žižkovi, který je nejstarší fir
mou v tomto oboru u nás vůbec, se má
ponechat jen výroba mlýnských kame
nů. Má to býti jediná z menších soukro
mých firem, která má býti vzata na
milost, kdežto ostatní přes svou vyni
kající povést a vývozní úspěchy, mají
výrobu mlýnských strojů zastavili. Je
jich produkce by pak byla nahrazena
znárodněnými podniky ne sice tak ja
kostními výrobky, ale přispěla by za
okrouhlením výrobních programů k je
jich prosperitě, prot že bv pak nic ne
stálo v cestě cenovému diktátu. Touto

cestou nedojde znárodněný průmysl
k prosperitě a lid k blahobytu, protož©
žádná z výrobních zdatností nemá býti
ztracena nejen proto, že představuje
pro majitele výsledek celoživotního sna
žení, ale především proto, že jde tu
o vydatný přínos celých desítiletí, ba
i generací zkušeností, které znamenají
vlastně část národního jmění!

Sociální spravedlnost
Tisíc Kčs měsíčně stačí na stravu pro
jednu osobu. Dotyčný musí ovšem bydliti v sudě, choditi nahý a bosý a kouřiti
bramborovou nať. Připalovat si ji však
musí od druhých, protože mu již nezbu
dou peníze na zápalky. Nevěříte snad,
že takový plat existuje? Přesvědčíme
váš-<— Nejsou zemědělští dělníci. Češi
jsou většinou zaměstnáni na úřadech,
a proto sháníme zemědělské pomocné
síly na Slovensku. Pracuje jich teď
značný počet na velkých zemědělských
a pastvinářských objektech, zejména
v pohraničí. Jsou vypláceni podle kolek
tivních smluv, uzavřených většinou ještě
na Slovensku, kam se za nimi podnika
ví správci rozjeli. Příklad jedné takové
smlouvy: Za odpracovanou hodinu do
stávají 7 Kčs. Nepočítají se však hodi
ny, strávené stájovými pracemi. Za tyto
práce dostávají nepatrný deputát. V
praxi to znamená: Za 60 týdně odpra
covaných hodin dostanou, po odečtení
srážek, měsíčně necelých 1.000 Kčs,
trochu petroleje, velkomyslné povolení
nasbírati si v lese dříví a jednou ža rok
pytel mouky.

Praxe
Odstraňování lidské bídy v kterékoliv
formě je morální povinnosti každého,
kdo věří v zásady lásky k bližnímu. Kdo
ale zaviňuje bídu širokých vrstev lid
stva? Je to nespravedlivé rozdělování
výsledků lidské ptáče? Každý hospo
dářský celek, svět, národ nebo pouník
vyrobí určité množství bohatství, a jén
o toto určité množství bohatství se mo
li..u členové hospodářského celku poděliti. Náš národní důchod se odhaduje na
160 miliard ročně, to znamená, za před
pokladu, že 50 proč, našich občanů je
výdělečně činných, že průměrný pracov
ní důchod činí necelých 27 tisíc Kčs
ročně. Je to obnos, který leží hluboko
pod pí úměrným důchodem dělníka. Z to
ho je patrno, že i kdyby se bohatství
celého světa rozdělilo na iovné díly,
ještě bychom mnoho nezískali.
Hmotnou lidskou bídu možno odstra
nit! jen zvýšenou výiobou. To konec
konců uznává i tak zvaný »vědeckýx
socialismus, tvrdí ale, že jediná cesta
k zvýšení výrobnosti vede přes kolektivisaci výrobních prostředků. Znárodnili
jsme podle tohoto receptu všechny vý
značnější výrobní podniky, a co se sta
lo? Výrobn. st rapidně klesala, nepro
duktívni náklady pak vzrostly. Vědecký
socialismus je ovšem vědou nad všemi
védami, svou opodstatněnost musí však
prokázat! na poli hospodářském. Pro
zatím cítíme jen hospodářské úspěchy
»vědeckých« socialistů všichni na svých
kapsách.

Pět much .jednou ranou
V Jugoslávii zrušili ministerstvo in
formací. Nyní také ve Francii uznali
zbytečnost tohoto Goebbelsova vynálezu.
Tolik od konce. A nyní ze začátku. —
Dvacgt let se staralo o hosty z ciziny
ministerstvo zahraničí. Dvacet let pěs
tovaly kulturní styky se zahraničím
různé spolky a instituce. Dvacet let vy
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dával Informační brožury Čedok. A vši
chni to dělali celých těch dvacet let
dobře. Co tedy zbývá? - Film bude
spravovat čs. filmová společnost, roz
hlasu nechť se ujme ministerstvo škol
ství, tiskové věci stačí obstarat jeden
úředník a točit klikou rozmnožovacího
stroje v ústavu pro zkoumáni veřejného
mínění může nějaký pensista. Marxis
tickou propagandu si pio příště obstará
sekretariát ÚVKSČ sám a ministerstvo
informací můžeme zavřít. - Do uvolně
ných budov se nastěhují vojáci zahra
ničních armád, t. č. bez bytu, básníci
počnou opět básnit, nepřehledné řady
úřednictva dosídlí pohraničí a za pení
ze, preliminované pro výdaje minister
stva, můžeme vydržovat po deset let
v Praze ne jedno, ale tři divadla pro
mládež. Zabijeme tak pět much jednou
ranou: Přibude peněz, bytů, básní,’pra
covních sil a klidu mezi lidem.

Německý rozhlas o odsunu Němců
Posledními dvěma transporty, které
přibyly 30. listopadu t. r. do sovětského
okupačního pásma, bylo skončeno pře
sídlování Němců z ÔSR. Ze 2,900.000
Němců přišel do okupačního pásma So
větů 1,000.000. Příchozí byli rozděleni
přistěhovaleckým úřadem takto:
Sasko (provincie) dostalo 398.000 li
dí, Duryůsko a Meklenburg po 250.000,
země Sasko 95.000, Braniborsko 62.500.
Z přesídlenců bylo 27 proč, mužů, 48
procent žen a 25 proč. dětí. S přesídlenci
přišlo do východního okupačního pásma
mnoho odborníků z řemesel, která byla
mimo ČSR velmi slabě zastoupena. Ny
ní se vyvíjejí v Německu nová odvětvi
průmyslu, jež byla postupinskou doho
dou povolena a která přispějí k tomu,
aby ze sovětského okupačního pásma
nastal vývoz zboží, které před válkou
Německo samo importovalo. Byly utvo
řeny četné společnosti k využití těchto
nových průmyslových zdrojů.
S přesídlenci přišlo zároveň 45.000 ně
meckých antifašistu. Bylo jim sice do
voleno zůstat v ČSR, rozhodli se však
pro přestěhování a tak mohli s sebou
vžiti všechny své movitosti. Tito pře
sídlenci jsou právě iniciátory a původci
nových průmyslových odvětví. Kromě
toho posilují antifašistický ráz veřejné
správy a průmyslu.

Wickham Steed
o budoucnosti Německa
»Eudouenost Německa je ústředním
problémem evropského míru. Strach
z války je velmi rozšířen, i když je ne
pravděpodobné, že by kterákoli velmoc
sáhla k válce jako k vyjádřeni své ná
rodní politiky (instrument of its national pohey). Většina Němců soudí, že
třetí světová válka je nevyhnutelná, ba
dokonce žádoucí. Dívají se na to jako na
možnost znovuzískat posici, kterou Ně
mecko mělo před oběma světovými vál
kami. Ve spojeneckých zemích, a zvláš
tě v Britannii, jsou lidé zvyklí dívat se
na německý problém jako na otázku okupačních pásem, průmyslové rekon
strukce a denacisace. Málokdo se zabý
vá tím, co čití a co si myslí Němci.
Němci jsou čilý národ, zvyklý na tvrdou
práci, s vynalézavými a organigačními
schopnostmi. Nevíme ještě, jaká bude
jejich reakce na porážku. I když snad
byl nacismus zatlačen do podzemí, neví
me, zda jej zavrhli pro ukrutné zločiny,
jimiž pošpinili německé jméno, nebo zda
za jeho největší chybu považují to, že
prohrál válku.
Za posledních 80 let vedlo Německo
Čtyři útočné války, z kterých dvě skon
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čily vítězstvím a dvě porážkou. Ale vše
chny se vyznačovaly bezohlednou tvr
dostí. První dvě, válka s Rakouskem
1866 a s Francií 1871, byly vedeny za
sjednocení Německa, Válka 1914 byla
německým .pokusem o ovládnuti Evropy,
čtvrtá, 1939, byla pokusem o ovládnutí
světa. Většina Němců stále ještě poklá
dá všechny tyto války za oprávněné,
protože měly zajistit Německu místo
»na výsluní«, na které má podle jejich
soudu právo.
Nyní hledí Němci v tvář- mnoha sku
tečnostem, které se nesrovnávají s je
jich národním sebevědomím. Bylo jim
odňato velké území na východě. Zdá se,
že ztratí území a zdroje na západě. Je
možno pochybovat o jednotě zbytku.
Budou se dívat na porážku jako na ne
zaslouženou smůlu a budou se v budouc
nosti připravovat na další a zdařilejší
útok. Před touto možností se bude muset
svět chránit.
Vidím možnost lepší budoucnosti pro
Německo a Evropu jen v jednom smě
ru: mohlo se tak stát po první světové
válce, kdy nedošlo k odzbrojeni Němec
ka. Kdyby se tehdy byli Němci dívali na
odzbrojení jako na nepřímé požehnání,
mohli se stát vedoucím činitelem v mí
rově organisované Evropě. Sousedi by
byli záviděli Německu jeho osvobozeni
od drahého zbrojení a byli by snížili svá
vojska na policejní jednotky. Ale Něm
ci učinili tragický omyl tím, že se znovu
vyzbrojili k útoku, nyní sklízí »odměnu«
ve zničení své země.
Spojenci znovu odzbrojili Německo.
Ale pokud Němci sni o zi.ovůvyzbrojení
a o pomstě, donutí vítěze, aby udržovali
drahou výzbroj. Ale kdyby byli Němci
dost moudří, aby viděli výhody nuceného
odzbrojení a zorganisovali se jako pil
ný, neagresivní evropský stát, mohli by
být příkladem pro vytvořeni nevyzbojené federace národů, ve které by se Ev
ropa znovu stala ohniskem civilisace.
Velmoci nemohou Německo přinutit,
aby šlo touto cestou, ale mohou je. k to
mu povzbuzovat.«

Sjednocení socialisté- v Německu
se zase rozcházejí
Dr Buschmann, bývalý šéf ústřední
správy pro obchod a zásobováni v so
větském pásmu, oznámil Své vystoupeni
ze sjednocené socialistické strany Ně
mecka. Jako hlavní důvod uvádí dr.
Buschmann to,- že návrh ústavy, vypra
covaný SED pro celé Německo, je pří
mo nesnesitelný, neboť nezajišťuje osob
ni práva občanů a »připravuje tím pů
du pro novou diktaturu«. Jde prý jen o
to, s které strany bude diktatura pomo
cí této ústavy zřízena. Deník »Sozial
demokrat« v této souvislosti poznamená
vá. že po volbách došlo v SED k hlubo
ké křísí, která se jeví také, v tom, že
někteří vedoucí funkcionáři ŠED v Sas
ku žáaaji obnovení soc. dem. strany.
Vedení SED zdůrazňuje naproti tomu,
že dr. Buschmann nesouhlasil vlastně
nikdy se sjednocením obou socialistic
kých stran a použil nyní první příleži
tost. aby vyvolal v SED rozkol.
V západním pásmu Německa k slou
čení soc. demokratů a komunistů vůbec
nedošlo.

Němečtí vědci v USA
Americké ministerstvo války sdělilo
data o umístění německých vědců ve
válečném průmyslu. Jde o 1000 osob.
Němci budou pracovat v oboru elek
trotechniky. vzdušné komprese, pohon

ných látek, Diesel-motorů, turbo-reakčních sil, v chemii, elektrodynamice a v
jiných oborech. 120 Němců již pracuje
na výrobě raket. Jiní· pracují na zdoko
nalení lehkého 12cylindrového Dieselová
motoru, a to hlavně pro lokomotivy, ja
kož i na sestrojení nového typu padáku.
V leteckých továrnách pracují bývalý
hlavní konstruktér typu Messerschmidt,
býv. technický ředitel radioaktivních
stanic Braun a prof. hannoverské uni
versity Schiling, který zdokonalil me,
thody výroby raket »V 2«, jakož i mno
ho odborníků z oboru aerodynamiky.
Otiskujeme snímky z práce německých
vědců na obálce našeho listu.

Unie mezi Transjordanií
a Irákem
Po zrušení britského mandátu nad
Transjordanií, vyvíjí tento stát značnou
politickou aktivitu. Tak se nedávno
vrátil transjordánský král zo své stát
ní návštěvy u iráckého regenta. Dlouhé,
zatím jen důvěrné rozhovory v Mossulu směřovaly hlavně k tomu, vyjasniti
možnosti spolku mezi Irákem a Trans
jordanií.
Bylo dojednáno toto: Oba státy si
zachovají svou suverenitu. Vojenské zá
ležitosti budou sjednoceny a podřízeny
společnému vrchnímu velitelství. Oba
státy povedou, při šetření vlastních
zvláštností, stejnou vnitřní politiku. Za
hraniční politika obou státu bude vede
na v úplné shodě. Bude vytvořena celní
unie. Zástupci obuu států vytvoří »Spol
kovou radu«, která by zasedala střída
vě v Bagdadu a Ammánu.

Anglie doplácí na Rakousko
Jak velkých rozměrů nabyla hospo
dářská krise v Rakousku, je patrno ze
zprávy zvláštního britského komitétu,
v niž se praví, že britská okupační zó
na v Rakousku bude připojena hospo
dářsky k okupačnímu pásryu německémií, nebude-li nalezeno nějaké positiv
ní řešení do konce roku, kdy budou
úplné vyčerpány zásoby z akce UNRRA.
Důvody rakouské Krise, která stále
ohrožuje minimální životní standard ob
čanů našeho jižního souseda, si ovšem
dobře uvědomují rakouská i spojenecká
směrodatná místa. Rozpor, mezi vyhla
šovanými zásadami a spojeneckou pra
xí je arci stále patrnější. Na jedné
stianě se vyhlašuje zásada výchovy
Rakouska k vědomí rakouské státnosti
- a přitom je vědomi soudržnosti jed
notlivých rakouských provincií přerváváno a trháno čtyřmi spojeneckými
pásmy s odlišnou správou a těžko překročitelnými hranicemi. Na jedné stra
ně je tu snaha vyléčit. Rakousko z pangermánské anšlusové horečky - a teď
ze druhé strany se uvažuje c tom, že by
část Rakouska (anglické pásmo) bylo
hospodářsky zapojeno na Německo pod
angloamerickou správou. Podivná vý
chova k jednotě kouskováním Rakous
ka !
-irs-

Brazilie se vrací k demokracii
Ústava Spojených státu brazilských
ze září 1946, znamená návrat od ústa
vy totalitní k ústavě demokratické. Po
něvadž si v Brazílii neobyčejně zaklá
dají na tom, aby základní zákony, ur
čující státní zřízeni, byly do všech po
drobností právem psaným, následovalo
těsně po státním převratu ze dne 10.
listopadu 1937, jenž učinil zvoleného
presidenta Getulia Vargasa diktátorem,
ještě téhož dne vyhlášení nové totalitní
ústavy. Ústavní odborníci nejsou ovšem
zajedno v tom, zda tato ústava kdy ta-
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ké opravdu vstoupila v platnost a zda
existovala pouze de facto, nikoliv však
de jure. Bylo totiž stanoveno, že bude
předložena
brazilskému národu
ke
schválení, což se ale ve skutečnosti ni
kdy nestalo. Parlament, spočívající na
nepřímých volbách, jenž měl být podle
této ústavy zvolen, 'nikdy zvolen nebyl
a naznačovala-li tato totalitní ústava
alespoň zmínku o rozdělení moci vládní
a výkonné, zůstalo také toto ustanovení
pouze na papíre a nebylo až do účin
nosti nové ústavy z roku 1946 nikdy
uskutečněno. Vládl jedině parlament se
skupinou mužů, kteří požívali jeho na
prosté důvěry a tito nejen že zákony
vydávali, nýbrž sami je také prováděli.
2. prosince 1945 byly provedeny v
Brazílii, pod dohledem soudních orgánů
a vojska, volby. Obě komory, sloučené
v ústavudárném národním shromáždě
ní, přikročily pak hned po volbách k vy
pracováni nového ústavního návrhu,
jenž by odstranil chyby a přehmaty
uplynulé diktatury a vrátil zemi demo
kracii. Práce trvala plných 7 měsíců.
Za základ byla přitom vzata v prvé řa
dě stará republikánská ústava z roku
1891, do níž byly pojaty některé zdoko
nalené myšlenky ústavy severoamerické
a sociální náměty brazilské ústavy z r.
1934, jež byla v platnosti pouze 3 roky.
Nová ústava obsahuje výslovné ustano
vení, podle něhož může být měněna pou
ze absolutní většinou obou sněmoven
národního shromáždění, za předpokla
du, že změna byla schválena ve dvou
zasedacích obdobích a byl-li návrh na
změnu podán buď jednou čtvrtinou po
slanců obou sněmoven nebo alespoň
jednou polovinou sněmoven jednotlivých
států.

Nová ústava

nfch a dále Spolkového soudu odvolací
ho, sestávajícího z devíti členů. Soud
cové jsou jmenováni presidentem v do
hodě se senátem. Soudní pravomoc ve
věcech vojenských, pracovních a spol
kových jakož i ostatní soudní pravo
moc vůbec, je svěřena do rukou soud
ních stolic jednotlivých států.
Základní ústavní práva opírají se o
liberální tradice země. Ústavou z roku
1937 zavedený trest smrti se s výjim
kou válečného práva ruší. Ostatní prá
va jsou zaručena plnou měrou: zatčení
smí být provedeno pouze při přistižení
nebo v případech, jež jsou výslovně zá
konem stanoveny. Velmi zajímavá je
stylisace článku, jenž zakazuje tvořeni
politických stran nebo spolků, jejichž
program je v rozporu s demokratický
mi zásadami, zaručenými systémem ně
kolika politických stran a uznáním zá
sady základních lidských prav. Severo
americký tisk charakterisuje tento člá
nek z nepochopitelných důvodu za »ne
demokratický«.

Postavení cizinců
Liberální zásadovost ústavy se pro
jevuje zejména také v ustanoveních o
právním postavení cizinců. Především
bylo odstraněno každé i málo nepřízni
vé ustanovení dřívější ústavy z roku
1937 o cizincích. S výjimkou ustanoveni
o osobě presidentově a. vicepresidentově
nová ústava nečiní rozdílu mezi státní
mi občany v Brazílii narozenými a
státními občany naturalisovanými. Ci
zinec požívá naprosté svobody, jež mu
ústavou z roku 1937 zaručena úplně ne
byla. Omezení, platná pro hospodářské
podnikání cizinců, byla redukována na
nejmenší míru. Dobývání nerostů jakož
i využívání vodní síly je dovoleno nejen
Braziliáncům, nýbrž také společnostem,
majícím v Brazílii právo domovské. Při
tom neplatí pro majitele žádná omeze
ní. (Podle ústavy z roku 1937 museli
být akcionáři takových společnosti Bra
ziliánci.) Cizinci jsou však vyloučeni
z vedoucích míst národní patoplavby,
z novinových redakcí nebo radiových
podniků a nemoh.u ani takových pod
niků nabýti do vlastnictví.
Nová ústava má být ovšem v mno
hých bodech ještě doplněna speciálními
zákonnými ustanoveními, jako na pří
klad o provozu pojišťovacích podniků,
o úpravě uznávání cizích diplomů pro
svobodná povolání, o úpravě přistěho
valectví a naturalisace. Vcelku lze však
opravdu říci, že ústava, jež byla jedno
hlasně přijata celým ústavodárným ná
rodním shromážděním včetně oposice a
komunistů, znamená nepochybné návrat
k opravdové demokracii a režimu, spo
čívajícím na osobních svobodách a zá
kladních právech člověka.
Dr O. K.

spočívá na systému federativním a 20
jednotlivých států se řídí nadto vlastní
ústavou. Příjmy jednotlivých států z da
ní jsou omezeny, nehledíme-li k pří
spěvkům, poskytovaným spolkovým stá
tem, na příjmy z daní z nemovitostí a
daní z obratu. Poslanecká sněmovna,
senát, komory států, spolkový presi
dent, státní guvernéři a prefektové jsou
povoláváni s výjimkou jednotlivých vo
jensky důležitých municipii k výkonu
své funkce na základě přímého, tajné
ho a všeobecného volebního práva. Ak
tivní a pasivní právo volební, přísluší
oběma pohlavím bez rozdílu od 18. vě
ku; z volebního práva jsou vyloučeny
osoby negramotné. Pasivní volební prá
vo do poslanecké sněmovny je stanove
no od 21 let, do senátu od 35 let. Také
nejmenší věková hranice pro presiden
ta a jeho náměstka, kteří oba musí být
od narození Braziliánci, obnáší 35 let.
Spor o postavení presidenta vůči ná
rodnímu shromáždění byl vyřešen kom
promisem. Doba trvání úřadu presidentMussoliniho rodina
ského byla stanovena na pět let, posla
necké sněmovny na čtyři léta a senátu
Kočí starodávné drožky mlaskl na vy
na osm let. Za každý stát jsou voleni
hublého koníka, jenž se žádným pobíze
tři senátoři. Třetina senátu se obnovuje
ním nedal vyrušiti ze svého klidného
po čtyřech letech a dvě třetiny po dal
kroku. Mlaskání i pleskání opraťmi by
ších čtyřech letech. Presid ntu přísluší
ly preto jen projevy vozkovy dobré vůle
moc výkonná a členové vlády jsou par
uspíšiti cestu, cd i iž však ani vozka, ani
lamentu odpovědni jedině jako celek a *
cestující nečekali úspěch. Při pomalé jíz
společně s presidentem. Jsou však po
dě ostatně lépe plyne řeč.
vinni podávati oběma sněmovnám zprá
»Romano a Anna-Maria,« vykládal
vy o své činnosti a o svých opatřeních.
právě vozka, »inu - přirozeně - nedělají
Presidentu přísluší oproti zákonům,
nic. Žiji tady v ústraní.«
parlamentem usneseným, právo veta,
Kůň namáhavě klopýtal do svahu od
toto právo však nemůže uplatniti a zá
Porto d'Lsenia k Foriu na vulkanickém
kon musí vyhlásit, jestliže byl parla
ostrově, vzdáleném dvě hodiny pomalé"
mentem znovu odhlasován dvoutřetino
plavby člunem od Neapole. Na tomto
vou většinou. Moc soudcovská je vlože
ostrůvku žije už přes rok Mussoliniho
na do rukou Nejvyššího spolkového
soudu, sestávajícího z jedenácti členů a
rodina, donna Rachelle, .kterou Mu.ssolirozhodujícího ponejvíce o věcech ústavni už léta zanedbával, ponechávaje ji je
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jím drobným radostem, drůbeží farmě a
starostem o malé hospodářství a nej
mladší děti, s kterými se po diktátorově
smrti uchýlila do ústrani na sopečný
ostrůvek. V italských novinách vyšly ne
dávno zprávy, že nejmladší synek don
ny Rachelle, Romano, hraje na harmoni
ku a. jeho sestra Anna-Maria je číš./cí
v kavárně na ostrůvku. Vozka nád tím
vrtěl hlavou á. rozhodně to popíral.

Na harmoniku
V restauraci Torrione, která odvozu
je své jméno od staré strážní věže, již
kdysi postavili Saracéni nad přístavem,
nás vedl bosý podomek po nějakých to
čitých. úzkých kamenných schodech.
Pod námi se prostíralo Forio zářivě bí’.é
v sluneční záplavě a podobné spíše af
rické nežli italské vesnici. Zde měly po
dle sensačních zpráv italských novinářů
Mussoliniho děti pracovatl.
Romano Mussolini se za chvíli obje
vil, doprovázen Italo Formichelou, ad
vokátem Mussoliniho rodiny, jemuž
zřejmě záleželo na tom, aby vyvrátil li
ché zprávy. Romano má 19 let. Byl opá
lený a mluvil málo. Doznal, že má rád
hudbu, že lnaje na harmoniku, ale také
na kytaru a klavír, a to jen pro svou
zábavu. Vedl potom návštěvníky k sta
rému domu na Via Torrione číslo 42,
kde žije s matkou a sestrou. Staré ka
menné schody vedou k bytu ve třetím
poschodí. Na zdech se sušily pletence
cibule a hrozny rajčat.
Starší bratři Romanovi, Bruno a Vittorio, jsou mrtvi. Edda, provdaná hra
běnka Cianová, byla do nedávna na Lipárských ostrovech. K matce se po pro
puštění z vyhnanství nevrátila. AnnaMaria, nyní 171etá, přišla návštěvě
vstříc v modrých šortkách a v růžové
blůzce. Chodí poněkud toporně, protože
kdysi trpěla dětskou obrnou. Donna Ra
chelle, jež se dnes vyhýbá veřejnosti
víc než za Mussoliniho slávy, kterou ni
kdy nesdílela, se neukázala.

V pastelových barvách
Obývací pokoj Mussoliniho rodiny se
liší od středostavovského průměru v Itá
lii jen značným množstvím knih. Na
klavíru, který je nejokázalejším kusem
nábytku, jest Mussoliniho portrét. Ma
lovaný pastelovými barvami, předsta
vuje diktátora tak, jak se nejraději ukazoval, v přilbě, s vojáckým panovač
ným výrazem. Kdysi byl reprodukován
v tisících válečných plakátů. Za rámeč
kem jsou zastrkány četné amatérské
rodinné snímky. Na adech obývacího
pokoje jsou rozvěšeny rodinné portréty
a mezi nimi veliká kopie »Poslední ve
čeře Páně« od Leonarda de Vinci.
Co dělají děti Mussoliniho?
Signor Formlchella potvrzuje výpo
věď drožkářovu. Skoro nic. Nemají také
na ostrůvku, co by dělaly. Chtějí, aby
se na ně zapomnělo, aby mohly žiti
v klidu.

Tak to je ...
Tuto zprávu ze „Svobodných novin“
z 21. prosince poslal nám čtenář do rub
riky „Tak se píše“. Redakce se rozhodla
zařadit příspěvek do rubriky „Tak
to je“:
„SNB v Trnavě zatkl 17 dělníků z to
várny topných těles Coburg, kde způ
sobili soustavnými krádežemi škodu
přes 500.000 Kčs. Při výslechu udali
někteří z nich, že své počínání nep ovažovali za krádež, protože měli
za to, že továrna je národní
p o dni k.“
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Novoroční přemítání

Dr Luděk Forman

Novoroční zastavení na křižovatce, kde se setkává kém dějovém okamžiku se nalézá rozvoj situace, stá
cesta ušlá s cestou nastupovanou, je i neklidné poli vá se bez universálních cílů filosofických jen tech
tice příležitostí, aby alespoň na chvíli měla pokdy pře nickým uměním hráče šachu, který chce jen zvítězili,
mýšlet o své podstatě a nahlédla v přemítání hluboké ale nevěděl by proč a co s vítězstvím. Bez konečných
souvislosti, které by utahovaly budoucí šťastnější ces filosofických cílů takové vítězství stalo by se proble
ty. Přemýšlet znamen ^dostávat se od povrchových a matickým a dočasným ovocem. Naopak filosofie, kte
poměrných věcí, sítí denních starostí, které příliš rá přivádí lidský rozum na cesty nových poznání, kte
podvazují křídla a od mocenského sobectví, které za rá se ptá, co je celý svět a co je člověk v něm, která
těžuje jako okovy na nohou. Bylo by štěstím pro naše se ptá po účelech života, která stojí blízko nábožen
pokolení, kdyby politika nebyla jen Martou, která ství a blízko vědy, mezi vírou a mezi rozumem, do
rmoutila se při mnohých věcech a vzala si příklad vede vymodelovat! dějové události v universální synz Marie, která lepší stránku volila. Co by bylo platné thesu dějin, umí nastíniti budoucí tok dějství, má
politice, kdyby všechny pozemské statky světa získala v moci vdechnouti duši politice, která bez ní zápasí
a škodu na svém duchu utrpěla? Politika, která se jen o přítomné události. Politika filosofická stává se
snaží jen o pozemské statky a svého ducha pomíjí, se teprve uvědomělou a zduchovnělou činností, s vůlí
ocitá se v nebezpečí, že pozemské statky nezíská ne tvořiti činy jakožto příčiny situací, které se pak stá
bo ztratí a způsobí veliké škody na lepší stránce. Zdá vají plynulými články mezi minulostí a budoucími ději.
se, že současná politika nedovede ještě odolat pokuše Musí býti rovnováha mezi filosofickým universalismem á mezi politickou osobitostí, mocensky chráně
ní: »Všechno tobě dám, budeš-li se mi klaněti. . .«
V této novoroční úvaze rádi bychom vybídli politi nou. Universalismus nesmí tuto osobitost zcela utlu
mit, naopak může a má růst z osobitostí, jako opět po
ku, aby nezapomínala na lepší stránku věcí. Jde o zduchovnění politiky, v tom spočívá problém dneška. litické osobitostí mají ve svém zduchovnění cílit k uni
Zdroj nesnází ve světě pohybuje se kolem tohoto bodu. versalismu. Vzájemné nerespektování obou oblastí,
Lidé nemohou se mezi sebou dorozuměti, poněvadž může vésti jen ke krisím. Politická osobitost, neuzná
ztratili společná měřítka. Věci lidského ducha, které vající duchového universalismu, způsobuje anarchii a
jsou universální, přestaly v politické oblasti rozhodo jde-li tak daleko, že mocí, násilím a lstí chce nastolit
vat, jejich místo zaujalo tisíce, otázek zvláštních mo universalismus své moci a bezpráví, na místo úcty
cenských zájmů. Universalismus víry a rozumu byl před universalismem nesmrtelného ducha, mravnosti,
roztříštěn na množství kusů, vznešené cíle, spojující práva a spravedlnosti, podléhá pokušení, které ji vrhá
celé lidské pokolení v jediný svazek, zmizely, objevily nakonec do propasti. Naopak, universalismus ne
se na scéně jedině prostředky vedoucí k speciálním smrtelného ducha, mravnosti, práva a spravedlnosti
zájmům. Universalismus a nadřazenost práva ustou nikdy se nepokusí potlačit ušlechtilou osobitost, ne
pily před skutkem a před mocí. To je pohroma pro lid boť vyrůstá z osobitostí a bez nich by ve své mnoho
ský rozum a pro mravnost. Odstraníme-li universální tvárné a bohaté jednotě nemohl ani žít.
víru, mravnost a rozum, stává se nám svět velikou
Naše česká politika nebyla nikdy v minulosti úzce
arénou, kde všichni bojují se všemi a kde žádný s ni zarámována v pouhou sílu a touhu po moci. Střehli
kým není přítelem. Politika, oproštěná od duchovního jsme svou polohou ústřední postavení v Evropě, a to
universalismu a ponechána sama sobě, stala se jen přivádělo i naši politiku k uznávání hodnot, které
činností, jak vítěziti a panovati násilím nebo lstí a jak představoval universalismus ducha, práva a spravedl
se zmocňovati kusů pozemských statků. Chceme-li, nosti. V tomto rozloženi obou oblastí docházela vždy
aby politika opustila tuto úlohu, kterou prokazuje ne zdůvodnění vlastní česká politika. Uplatňovala pro
příliš šťastnou službu lidem, přáli bychom si, aby si středky síly ducha i hmoty na obranu těch hodnot,
podala opět přátelsky ruku s filosofií, která jí může které představují účel duchovního vývoje českého člo-.
opět pomoci nalézt její zduchovnění a oduševnění a veka, milujícího svou osobitou svobodu. Aby měl
ukázat universální cíle, které byly ztraceny ve víru ' svobodu, která je v souhlasu s universalismem, má
tisíce mocenských zvláštností. Bylo by správné, aby správně též oceňovat i tu politiku, která musí předví
filosofie pomohla upravit opět cestu k společným dat, hodnotit a která právě proto, aby zabezpečila a
mravním účelům. Toto očekávání může ovšem splnit zajistila filosofické cíle, vzrůstající z tradic českého
jen taková filosofie, která je nezávislá na mocensko- myšlení, musí být realistická, i když skrývá jádro pla
politických zájmech. Filosofie, která formulovala myš tonismu. Česká filosofie a česká politika kladla vždy
lení a poslední cíl lidského snažení jako politickou vůli na přední místo v politickém rozhodování mravní hod
k moci, nebo položíla-li nesmrtelnou část lidského ži
noty. Jak to řekl Palacký: »Vždyť cíl bytí našeho
vota na poslední místo mezi vše ostatní, zpronevěřila jestiť zušlechtění ducha.« Alespoň v minulosti viděli
se svému vlastnímu poslání, může snad přisluhovat jsme opravdovost tajemství světa a života. Dnes pro
zvláštním mocenským zájmům, ale nemůže splnit ten cházíme dobou, kdy snad brzy se ukončí anarchie tisí
úkol, který je od filosofie očekáván, zduchovnit a zu ce sobeckých zájmů a universalismus bezpráví a moci.
šlechťovat politickou oblast.
Tato doba těžce oddychuje zeslabeností a v mrazivé
Obě, filosofie vedoucí k universalismu mvšlení a po mlze nedůvěry hledá krok za krokem svou cestu a
litika, pečující o osobitost, měly by se doplňovat a so své vyznání víry, Dej Bůh, aby to byla cesta opravdo
bě pomáhat. Filosofie, která by nepůsobila na utvá vosti, snoubící se kdysi s kvetoucí minulostí duchové
ření společenského života, žila by sice, byla by však ho universalismu, jenž svědectví o své velikosti zane
bezkrevnou* skleníkovou květinou estétských myšlen chal budoucnosti v zevnější kamenné kráse.
kových konstrukcí, které by postrádaly účelnosti a
Cest politiky byla ve světě v nedávné minulosti
zas politika, jakožto činnost, mající se nésti k obec i v současnosti potřísněna. Mnohým se zdálo, jako
nému dobru praktickými cestami, počítající s dobrými kdyby ve věcech hospodářsko-sociálních se vyžíval
i špatnými vlastnostmi lidí, používající prostředků
celý lidský život, zapomínajíce na Marii, která lepší
moci, aby jako subjektivní činnost dovedla uplatňovat! stránku zvolila. Tento optický klam byl důsledkem
a uskutečňovali své cíle, činnost, která musí míti na jedné z největších křísí světa, dlouho se vyvinující,
zřeteli všechny podmínky času a místa, určovati, v ja- která však v podstatě byla krisí mravní, křísí lidské6
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ho důchá. Sem, k tétó oblasti musí se soustředit filo
sofie i politika. Bude-li očištěn a posílen lidský duch,
bude.: očištěna, i politika jako upřímná přítelkyně-filo
sofie,, která míří a .vede k vysokým ideiáj.ům lidského
života, všem lidem na světě společným,, tedy uníyersálnjpi. V tomto znamení stala, by se politika velikou
službou šťastnější, budoucnosti. Odmítla by anarchisti«
jící, drsnou a jednostranně vášnivou touhu1 po moci a
po útlaku druhých, přijala by od filosofie vyzvání vy
stoupit na horu, kde by se jí otevřely v čistém vzďu-

Plánujeme
Postaveni, jehož v našem hospodářském životě prozatím
dosáhl plánovací princip, bylo výrazně potvrzeno uzákoně
ním dvouletého hospodářského piánu. Tato skutečnost zava
zuje k soustavnému sledování všech otázek plánování, a to
tíin naléhavěji, že jak vznik dvouletky, tak některá ustano
vení zákona o dvouletém plánu ukazuji na zřetelné nedostat
ky našeho plánovacího systému.
1. Když bylo v r. 1945 plánováni povýšeno s .chvatem na
vedoucí zásadu lidové správy státu, bylo každému jasno, žéplánovací praxe se búde rozvíjet tím hůře, činí siřeji se roz
běhne. Zkušenosti v plánování se u nás totiž té doby na
prosto nedostávalo a mnozí z těch, kdo nyní »plánují«, slyšeli
slovo plánování po prvé po 5. květnu r. 1945. Jak se za těchto
okolnosti rozvinula naše plánovací praxe ?
Ani nevídané rozbujení plánovacích úřadů, odborů, orgánů,
referátů a oddělení ve všedi možných úřadech, organisacich
a odborech (při čemž ponecháváme stranou Slovensko, jež
má vlastní plánovací úřady samo pro sebe) nezabránilo bez
příkladné chaotičnosti dosavadního »plánování«. Ponechám
vyslovit o něm úsudek min. předsedovi Gottwaldovi, jenž je
nazval anarchií, proti níž 3. vláda Národní fronty po
staví období plánu (»Práce«, 23. V. 1946). Proto nepře
kvapí, že by mohlo být označeno jako pobuřování, kdybychom
se pokusili vyčíslit náklady, vynaložené na všechny samo
zvané pianisty a odborníky v organismu státní správy a po
stavili proti celkové sumě kvantum skutečně hodnotné plá
novací práce, kterou pro stát za 12 měsíců vykonali. Zase
ponechávám posouzeni jejich' odbornosti a výkonnosti min.
předsedovi, který v cit. čísle »Práce« prohlásil, že »ňémáme
dosud dostatečných zkušeností v plánování«·, pročež na místo
Hospodářské rady a jejího generálního sekretariátu,.,podpo
rovaných státním úřadem plánovacím a všemi plánovacími
odbory, odděleními, referáty a orgány všech ministerstev a po-,
vérenietev,- které pracovaly búhvřočem cd května předminut
lého roku, přípravná plánovací komise, sdružující·Jhi^tku· odborníků jednotlivých politických stran, vypracovala dvouletý
hospodářský plán za pouhé dva měsíce. .Pří tómtd
tempu byly by měly odborné plánovací orgány státu vypra
covat za plný rok plán alespoň nsř dvanáct let.. ·.
Když však už dvouletý plán vytvořilo politická vedení ná
roda, což by konečně mohlo být pro státní plánovací aparát
jistým důvodem dočasného ustoupení do pozadí, . očekávali
bychom, že tento aparát bude alespoň pověřen' dalším odbor
ným zpracováním a realisací plánu v celém jeho rozsahu. Za
tím však: vládní návrh dvouletky byl vypravován neúředniekou ústřední plánovací komisí; ve vládním usnesení z 16.
července o přípravných opatřeních k provedení dvouletky
vyrůstá pracovní podíl jednotlivých ministerstev do úctyhod
ných rozměrů, nikterak se však nelze dopátrali úkolů' stát
ního plánovacího aparátu; zákon o dvouletém hospodářském
plánu nedává státnímu plánovacímu aparátu v provádění plá
nu ani jediným slovem kompetenci, jež by mu patřila, a podle
vládního rozhodnutí řídí provádění plánu dále fungující
ústřední plánovací komise — orgán neúřednický. — Upusťme
ale od další kritiky: podle našeho názoru vznik dvouletky
zcela mimo státní plánovací aparát odsoudil
dosavadní organisaci státního plánování k rychlé a radikální
rekonstrukci. Je ovšem příznačným ukazatelem lhostejnosti
ke skutečné výkonnosti státního aparátu, nevěnoval-li parla
ment ani slova takovému selháni ústředních orgánů státní
správy. Mlčení parlamentu je tím pozoruhodnější, že je v jeho
moci, aby na př. napravil nedomyšlenou konstrukci Hospo
dářské rady, jež je zralá k reformě již proto, že třeba zjednat
do ní přístup ministru techniky, který podle dnešního znění
dekretu, č. 63/1945 Sb. je z rady vyloučen. Stejně je třeba
opravit základní vady vlád, nařízení č. 144/1945 Sb. o stát
ním úřadu plánovacím. Nemohoucnost státního plánovacího
aparátu, toť jedua slepá ulička, do níž se naše plánování do
stalo proto, že bylo loni naroubováno na naše poměry neodborníky, bez rozmyslu a řádného přizpůsobení specifickým
našim potřébám á bez ohledu na. to, že není dosti odborníků,
kteří bý isě wiohíř újtňdutl plárfóváčtóh íúňkcí v cěléhl jejich,
souboru."
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chu daleké výhledy. Poznala by velikou oporu v 'moud
rosti, která by jí radila, aby ze zákonů božských vy
vozovala i zákony lidské, Viděla by, jak veliká odpo
vědnost na, pí spočívá. Přesvědčila by se, že dějiny,
jsou přísné,spravedlivé. Taková politika by pozorné'.,
naslouchala universalistické filosofii, ale sama ,'hy .'$1'
zachovala svou osobitou ňeodvislost a nepoddanosU·
Svými spravedlivými činy by přinášela pokoj všem li
dem dobré vůle. -— V novém roce nechť dnešní politi
ka přemítá o velikých úkolech, které má před sebou.

Rom anu s
2. Popsané selhání státního plánovacího aparátu a z toho’
plynoucí text zákona, jímž ústřední plánovací orgány byly
vyřáděny z řízení dvouletky, kladou vážnou otázku »pláno
vitého« provádění plánu. Zákon sám odbývá realisační proces,
u hospodářského plánu t o n e j d ů 1 e ž i t ě j š í,
povšechným ustanovením bez praktické ceny. To je povážlivé.
Podíváme-li se na minulý rok práce v obnoveném státě,
musíme připsat drtivou většinu ztrát u nás dosud, nevída
nému nedostatku discipliny ve všech oborech národní tvorby.
O věci cvrlikají vrabci na střechách a o kompetenčních ne
pořádcích, právním chaosu a nepřehlednosti výkonného stát-!
ního aparátu byly již napsány desítky statí, naše plánování
však, jehož primárním úkolem bylo a zůstává: vnésti sem
disciplinu a řád, jako by toto vše nevidělo. Vezmeme si dvou
letý plán! Jeho realisace, jak dokonale osvětluje vládní usne
sení z 16. července, vydané ministerstvem informací pod
názvem Přípravná opatření k provedeni dvouletky, spočívá
plnou vahou na resortních ministerstvech, jejich činnost,
pohybující se v mezích zákonné kompetence, podléhá proza
tím jen jedné kontrole: parlamentní, jíž jsou jako
ústavní orgány podrobeni ministři. Jednotící pravomocí
však tuto parlamentní kontrolu nazvat nelze a minulé
měsíce nám to věru průkazně dotvrzují. Dosud nikdy
se činnost jednotlivých resortů státní správy nerozcházela
tak diametrálně, jako v minulém roce »plánované« činnosti
státní správy. I vzniká tu otázka, jak zdisciplinovať nejvyšší
orgány státní správy, jak je podřídit jedné společné normě,
jež by , zaručovala skutečně koordinovanou činnost všech
ministerstev a zároveň umožňovala plánovité vyrovnání jéjich konfliktů, aby realisace jednotlivých úseků dvouletky
nebyla brzděná; zcela vedlejšími nedostatky souhry prová*
děcích :orgánů. O pováže a- pjavomoci takového ..-ústředního
kontrolního činitele je mínění, rozcházející. Vládní návrh,,zá»
koná o dýpuletče dával tutp moc Hospodářské radě, sťav#
ji jako nového -činitele nad dosavadní ministerstvá. Spatřuj
v tom dvojí: nedomyšlenost’: 1. Hospodářská . rada pro va
dy svého zřízení by nebyla schopna plnit řádně takovou
funkci, 2. předbíhalo by se tím úpravě, již přísluší stanovití
předpisům ústavním — parlament toto ustanovení ze zákona
vyloučil. Nedál si- však již námahu, dát na místo škrtaňího
předpisu něco lepšího. Kontrolní, parlamentní výbor je sice
dobrá věc, avšak realisací plánu nebude moci ovlivnit žá
doucí měrou: zde je potřebí bezprostřední a odborn é kontroly provádění plánu, vybavené personálně tak, aby
svá pozorováni mohla neodkladně předkládat na př. plenu
vlády, s odborným návrhem na zjednání nápravy. Pioto je
správnější míněni, jež nespatřuje v řízení a kontrole reali
sace plánu výkon pravomoci n adi ad ě n é m lnist r ů m, nýbrž pravomoci koordinující, uvádžjící
ministerstva a jejich činnost závazně na společnou základnu,
na níž se vyrovnají všechny vznikající konflikty. Buď jak
buď, podle zákona o takovou koordinaci provádění plánu,
ani o takovou kontrolu jeho realisace postaráno není.
Věc má však vedle líce též svůj rub. Plán je řád, plán je
disciplina, plánování je disciplinováni a přirozenou základnu
pro ně tvoři právo, anebo díváme-li se na věc s praktické
stránky, koordinaci činností i výkon účinné kontroly nám mů
že zaručit jen vyhovující právní řád. Jako jsme výše žádali
jednotu a disciplrnu výkonného státního aparátu, musíme zda
žádati jednotu a disciplinu v zákonodárství. Čtenářům »Ob
zorů« netřeba dokazovat, jak důležitý je tento požadavek. Po
znamenám jen, že sotva kde jinde je třeba tak úzkostlivě za
chovávat právní pořádek, stavět všeobecné nad jednotlivosti,
věci zásadní nad vedlejší, jako ve smíšené hosnodářsk« sou-.
stavě, kde jedna část hospodářství je znárodněna a druhá jé
v rukou soukromých. Jedním slovem, dvovletka se mus' sta
rat o právní pořádek, je to jeden z předpokladů jejího zdaru!
3. Souborem znárodňovacích dekretů z min. roku byla u nás
realisována hospodářská soustava, charakterisovaná dvěma·
rozličně právně postavenými hospodářskými oblastrul·. jedna
z* nich znárodněna;, druhá je sojikronrá. Je na bije .dni, že se
mezi těmito dvěrria odbory hospodářství státu musí rozvíjet
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nichž jsme od května r. 1945 nečetli ani jednu theoretickou
souhra naprosto dokonalá a že plný výkon hospodářství lze
očekávat jen při vyváženém výkonu obou odborů. Dvouletka
úvahu o funkci podvojné soustavy našeho hospodářství. Disku
však nijak nenaznačuje, že sl této skutečnosti je vědoma a že
se, jež se kolem thematu rozvíjejí, nemají valné ceny; na
jedné straně v nich jde o obránu soukromého hospodářského
soukromému odboru dopřeje, aby se. rozvinu) s plnou iniciati
vou. Plán tento, výrazně zaměřený na výrobnost, nebere na
odboru, á na druhé o podrážděné odmítání »útoků« na zná- <
př. vůbec v úvahu řemeslnou výrobu, ač jeji kapacita před
rodněné hospodářství. Je však obecnou pravdou, že bez spo- ,
stavuje plnou třetinu naší výrobni potence a zaměstnává přes
lehlivé theoretické základny praxe skřípe!
půl milionu pracovníků; ani otázkám zajištěni dorostu pro ,
4. Konečně: státní plánováni tím,,že nebylo ani methodicky,
řemesla, opatřováni úvěru atp. nevěnuje dvouletka pozornost.
ani pracovně na výši a bylo odsunuto při sdělávání dvoůletky
Pokud jde na př. o zemědělskou prvovýrobu v rukou soukro
na vedlejší kolej, zůstalo prvnímu našemu plánů dlužno t<h<pv
co vlastně plán činí plánem, t. j. takovým uspořádáním úsilí
mých vlastníků, bylo zde (»Obzory«, č. 37/1946) již objasněno,
jakým směrem je zaměřena mechanisace zemědělských used
národa v příštích, dvou letech, jež by nám umožnilo s omeze
lostí a závodů a obecněji zemědělská politika ve dvouletce vů
nou zásobou prostředků dosáhnout do r. 1949 maximálních
bec Proslulá akce ministerstva zemědělství s novými země
hospodářských výsledků. Chceme tím říci, že^od hospodář
dělskými zákony je též nejvýš poučná o pravé tváři zeměděl
ského plánu musíme žádat nikoli jen vytčeni hospodářských
cílů, nýbrž především vyměření cesty, po níž se k tomu cíli
ské politiky v nastávajícím údobí. A příznačně byl před ča
sem ocitován výrok ministra vnitřního obchodu, který pi ohlá
dostaneme. Státnickou moudrosti a plánistickou zdatností ne
nazýváme sestavení řady více méně dosažitelných hospodář
sil svou vůli, dát maloobchodníkům — typickým představite
ských výsledků, nýbrž je spatřujeme: v přesném a jistém
lům soukromého hospodářského odboru — na srozuměnou, že
způsobu realisace hospodářských výkonů, nemyslitelných bez
»sdružování ke společnému nákupu je nutné«. — Proč jsou po
plánováni a plánů; ve skvělé a se vším počítající kombinaci
dobné zjevy možné? Proč je možné podobné odsunování jed
notlivých složek soukromého hospodářského odboru do pozadí
po ruce jsoucích prostředků a takovém jejich využití, jež
z nich vyčerpává maximum výkonu; plánistickou zdatnost
a přednostní podporování státního odboru oficiální politikou?
spatřujeme v brilantním důkazu, že plán umožňuje vyjít s má
Proto, že v základech našeho plánováni není ani špetka správ
lem a proměnit nedostatek plánovitou prací v blahobyt. —
ného vědomi o problematice smíšené hospodářské soustavy a
Jde-li nám totiž rekonstrukce státu a jeho hospodářství s plá
nikdy nebylo ani naznačeno, jak se vzájemně mají doplňovat
ny jako bez nich, s plánováním jako tehdy, kdy nebylo o této
znárodněný a soukromý hospodářský odbor. Zapomnělo se na
to, že znárodněné klíčové posice jsou typickými posicemi zá
módě ani slechu, musíme mít za to, že plýtváme energií a pe
kladními, avšak představují jen basi pro hospodářský výkon
nězi na něco zbytečného.
*
nesčetných středních, malých a najmenších podniků a ře
Závěrem tedy, plánovat či neplánovat? Odpovídáme: plá
meslné výroby, jež zůstávají zcela mimo dosah znárodnění
novat, avšak ne pro plánováni. Proto je třeba podrobit pře
a jsou plně odkázány na správnou funkci znárodněných zá
kladů hospodářství a výroby. Nikde není hospodářská vazba bujelý státní plánovací aparát revisi, jak co do odbornosti
jeho personálu, tak co do závažnosti jeho výkonů. Myslíme,
tak úzká jako mezi těmito výrobními obory, a pohled na. čle
že jednou i v oboru státní administrativy začneme nutně po
nění našeho exportu z dřívějších dob ukazuje na její důleži
suzovat nezbytnost orgánů a úřadů podle užitku, který z je
tost pro úspěšné hospodářství státu.
jich činnosti státu a národu vyrůstá. Jde-li konkrétně o to,
To, že dvouletý plán byl v tomto směru ponechán vůbec bez
měřit užitečnost státního aparátu plánovacího, dvouletka
základních ustanovení a bez jasného vytčení těch nejelemen
nám dodává přesné měřítko.
tárnějších principů, jde plně na vrub našim pianistům, od

Američan se dívá na znárodnění
Když československý president dr. Beneš stvrzoval
dne 24. října 1945 svým podpisem řadu dekretů, zná
rodňujících doly, základní průmysl, banky a pojišťo
vací společnosti, tvrdilo se o něm, že vyslovil obavu
nad radikální povahou učiněných opatření. Jsa si vě
dom toho, že Evropa směřuje od kapitalistického libe
ralismu, k nějaké, jak doufal, nemarxistické formě so
cialismu, dr. Beneš otevřeně připustil, že ve své zemi
by byl dal přednost pozvolné přeměně. Avšak ať měl
dr. Beneš i jiní »západníci« jakékoliv obavy v době vy
hlašování dekretů, ať se jakákoli pochybnost a úzkost
ještě pociťuje skupinami i jednotlivci v Českosloven
sku, přece zůstává faktem, že všechny strany Národ
ní fronty se dohodly o znárodnění, třebas by nebyly
bývaly všechny jím stejně nadšeny. Kritika nesměřu
je nyní proti základní myšlence, aspoň nikoliv otevře
ně, nýbrž má za cíl hlavně způsob, jímž znárodněný
průmysl se vede.
, Hlavním zdrojem úzkosti v nemarxistických kru
zích je a zůstává pocit, že přes opakovaná prohlášení,
že »znárodnění není dovršeno«, neexistuje ve skuteč
nosti záruka, že marxistické strany, až se zkonsoliduje znárodněný úsek československého hospodářství,
nebudou se snažiti o další krok, jenž by přiblížil zemi
těsněji k sovětskému vzoru. Nynější vzdálenost od ta
kového vývoje nečiní tuto obavu nikterak méně oprav
dovou.
Československo provedlo nerušeně, v klidu, hospo
dářskou a sociální revoluci dotýkající se neméně než
75 proč, jeho předválečné průmyslové kapacity. Tento
nekrvavý převrat bvl velkou mórou usnadněn faktem,
že to bylo »znárodňování« ve zvláštním slova smyslu.
Bylo to »zcestování«, provedené na útraty dřívějších
Pan S h a r p, autor tohoto článku, vrátil se nedávno zé
Šestiměsíční cesty po Východní Evropě. Jeho studii »Nationalization of Key Industnes« vydala právě *Foundation for Fo-’
reign Affairs«, Washington, D. C.
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podniků vlastněných Němci a židovského majetku,
který nyní byl většinou bez dědiců. Znárodňovací de
krety předvídaly přímé zabaveni německých (a ma
ďarských) podniků bez náhrady. Byla to přesně na
cistická politika germanisace a soustřeďování průmys
lových podniků, která, když se zhroutil systém, Vytvo
řila vakuum v majetkových poměrech, jehož vyplněni
nebylo pro Československý stát žádnou obtíží.
Kromě toho domácímu českému kapitálu se často
vytýkalo kolaboranství, a* bylo neslučitelné s revoluč
ní náladou prvního období po osvobození, aby majetek
odňatý Němcům nebo »zděděný« po židech připadl
českým jednotlivcům nebo českým soukromým fir
mám. Marxistické strany byly si vědomy také toho,
jak politicky důležité bylo vyloučiti třídu velkých prů
myslníků a horlivě usilovaly o všeobecné znárodnění.
Nejasná formulace programu, vyhlášeného v Košicích
vládou, vracející se z vyhnanství, se brzy nahradila
rozsáhlými znárodňujícími opatřeními. Úhrnné množ
ství 2200 podniků t. j. 19.3 proč, všech průmyslových
závodu, které však zaměstnávaly 61 proč, národního
průmyslového dělnictva, bylo znárodněno v minulém
roce.
Znamenalo toto opatření zdar či nezdar? Tu museli
bychom nejdříve dohednouti se o formulaci smyslu
slova: zdar. Pro ty, kteří věří, že je politicky důležité
a hospodářsky výhodné vyloučiti velký soukromý ma
jetek průmyslový, znárodnění je samo sebou zdarem,
jenž pomáhá v činnosti státní kontrole a centralisovanému plánování, ovšem bez ohledu na výnos hospo
dářský v tom okamžiku. Kritikové znárodnění, v zá
kladě skeptičtí, pokud se týče požehnání veřejného
vlastnictví, a prakticky starostliví o to, aby se nerozší
řilo ještě dále, poukazují na účetní uzávěry prvního
roku a prohlašují výsledky za nezdařilé.
Z hlavních skupin, v nichž znárodněné podniky byly
organisovány, vykazují schodky podle sdělení ministra
O B Z Ô R Tí

průmyslu Laušmana: doly 1.087,000.000, elektrárny
51 plil., hutě 896 mil., keramika 2 mil. 600 tisíc Kčs.
Naproti tomu jsou některé skupiny, které vykazují ak
tivní bilanci: chemie 400 mil., sklo 100 mil., papír 83
mil., dřevo 29 mil., textil 287 mil., kůže a guma 426
mil. Kčs.
Kritika připisuje ztráty hlavně špatnému vedení, za
viněnému politickými jmenováními neschopných ře
ditelů. Ačkoli znárodňující dekrety vyžadují jmenová
ní osob »s odbornými vědomostmi a zkušenostmi«,
žádá se X7 příliš četných případech, aby ředitelé byli
ustanovováni podle své politické příslušnosti a nikoli
pro své odborné znalosti. Odborníci, kteří nepatří
k některé straně, jsou často zastrašováni a vytlačo
váni závodními radami, jež vykonávají důležitý, ač
mimozákonný dozor nad vedením.
Čísla, uváděná na podporu kritiky, jejímž cílem je
vedení znárodněných podniků průmyslových, ukazují,
že poměr počtu dělníků k úřednickému personálu
»s bílým límcem« je ve znárodněném průmyslu jako
4:1, v soukromém průmyslu však 7:1. Průměrný vý
nos na 1.000 Kčs vyplacených ve mzdách a služném je
ve znárodněném průmyslu 3.455 Kčs, v neznárodněném 5.389 Kčs Této poslední skupiny čísel se používá
spíše obratně než poctivě, a zde jsou citovány jenom
pro ilustraci method a argumentů, jichž užívají obě
strany při polemikách. Je to tak bezvýznamné jako
tvrzení jednoho komunistického listu, že ze 22 skupin
průmyslových »jen čtyři« vykazují schodek, když tyto
čtyři zahrnují v sobě doly, ocelárny a elektrárny.
Kritikové znárodňujícího programu prohlašují, že
výkon dělníkův ve znárodněných průmyslech je menší
než v soukromých sektorech, ač podle pravidla by mě
lo býti snazší zavěsti účinnější organisaci práce ve
větších podnicích. Žádá se, aby se vytvořilo rozsáhlé
těleso správců, rozdělených podle hodnot. Tvoří prý
těžké břímě pro státní rozpočet znárodněných podniků
a mají demoralisující vliv na dělnictvo.
Závěry, -k nimž kritika znárodněni podle účetních
výsledků znárodněných podniků dospívá, jsou charakterisovánv předními bojovníky za znárodnění jakožto
nesprávné. Poukazuje se na to, že tito kritikové si na
prosto nevšímají důležitých činitelů, jejichž vinou
vznikl schodek bez ohledu na špatné byrokratické ve
dení. Tvrdí se, že se musí vžiti v úvahu stav podniků

Masaryk a Beneš
Znal jsem zemi velice demokratického zřízení, kde presi- dent nebyl jen nastrčenou'loutkou a kde ministra zahraničí
podporovaly všechny strany. Přes 5 let jsem byl vyslancem
v Československu, od ledna 1927 do května 1932.
Řekl jsem, že to byla demokratická země; sociální zákony
tam byly na vysoké úrovni. Senát hrál podřadnou úlohu.
Dobře organisované politické strany zachovávaly přísnou
kázeň ve svých řadách, takže každý poslanec, který hlasoval
proti směrnicím své skupiny, byl již tím vyloučen ze sně
movny a na jeho místo nastoupil jiný poslanec téže poli
tické strany.
Uvedené principy a methody však nebyly v rozporu se sku
tečností, že představitel státu neměl funkci pouze formální
jeho hlavy a. že ministr zahraničí setrvával po léta ve svém
úřadě, což jsem nepoznal v žádné jiné zemi.
Papež Pius XI. mi jednou řekl: „Československo mělo
štěstí, že našlo dva významné muže: Masaryka a Beneše."
A Československo si to štěstí dovedlo udržet. V tom byl ná
rod konservativní, ačkoli v politickém a sociálním dění se
řadil k nejpokrokovějším státům.
Masaryk a Beneš však měli i své odpůrce v řadách poli
tických stran, na které se národ tříštil. Masarykovým protiv
níkem byl Kramář, představitel národních demokratů, a Be
neš byl vystaven rovněž kritice politických stran, na přiklad
stropy agrárpí. Všem však přesto bylo jasné, že posice Masa
rykova a Benešova, je pevná.
»Demokracie je nejobtížnější formou státního zřízení," řekl
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v době, kdy znárodnění se provádělo. Škodovy závody
na příklad ztratily 49 proč, svých budov a 34 proč,
strojního zařízení následkem spojeneckých náletů.
Obrovský schodek u dolů je prý zaviněn hlavně, tím,
že Němci prováděli lupičské vykořisťování, jež způso
bilo, že dolování je nyní nákladné. Též se poukazuje
na to, že odsun německých dělníků a z toho plynoucí
úbytek na práci je dalším komplikujícím činitelem a
že, zatím co mzdy v dolech jsou trojnásobkem před
válečné hladiny, cena uhlí a koksu stoupla jenom
dvakrát. Totéž se praví, aby se toho mohlo užiti pro
určité výrobky ocelářské.
Socialističtí mluvčí připouštějí, že mzdová politika
znárodněných průmyslů byla z počátku velmi nehospcdárná, ale to prý mělo důležité sociální odůvod
nění. V prvních měsících po osvobození, kdy továrny
byly opět uváděny do svého původního stavu a muselo
se čekati na suroviny, aby se mohlo začíti s výrobou,
dělníci zůstali na. platební listině, aby se zabránilo ne
zaměstnanosti a sociálnímu neklidu, třebas bylo pro
ně málo nebo nic na prácí. Jeden pramen oceňuje ten
to zvláštní sociální příspěvek, za nějž se vykonanou
prací neobdržela žádná plná hodnota, asi na jednu a
půl miliardy Kčs. Tyto i jiné »sociální funkce« zná
rodněných průmyslů způsobily, že bylo nutno uchá
zeli se o půjčky bank, a tak měly za následek neuspo
kojivý finanční stav některých znárodněných podniků.
Účetní uzávěrky znárodněných průmyslů v prvním
roce, nechaly úplně stranou otázku náhrady za vy
vlastnený kapitál, avšak dosud žádná náhrada nebyla
vyplacena ani žádné výlohy nevznikly znárodněným
podnikům.
Zdar znárodnění v Československu závisí na schop
nosti nových ředitelů, aby zvýšili výrobu a zabránili
vzrůstu cen. Očekává se od nich — alespoň podle de
kretů — že povedou továrny jako výnosné podniky.
Je však možno, že tomuto očekávání se nedostane
pevných forem pro převládající politické a hospodář
ské úvahy vyššího řádu. Ať už se zdarem či nikoli, ”
Československo se drží pevně cesty znárodňovací ®
plánovaného hospodářství. Umírněná česká publikace
se obrátila nedávno k americkému veřejnému mínění,
aby porozumělo, že v souladu se zásadou: jiti po cestě
za štěstím, tak známou a drahou nám Američanům,
Čechové zvolili sobě tuto zvláštní cestu za svým
štěstím »po zralém uvážení«.

F. Charles Roux
mi kdysi Masaryk. Chtěl-li však upevnit svou posici presi
denta, nesměl se Masaryk vyhýbat obtížím demokratického
systému. Prostředkem k dosažení zmíněného cíle mu však
nebyla lest a mechanické rutinérstvi, nýbrž intelektuální pře
vaha a skutečné výsledky jeho práce. Významným rysem
Masarykovy povahy byl jeho odpor k diktatuře. Masarykova
autorita spočívala v jeho vlivu, který byl výsledkem jeho
osobních hodnot, jeho práce a prestiže. Vážnost, kterou poží
val, mu usnadňovala výkon suverénní moci. Ačkoli se stal
presidentem, přece zůstal filosofem.
Beneš byl Masarykovým nejoblíbenějším žákem. Stal se
brzy mistrem v oboru zahraniční politiky a diplomacie. Ve
liký ministr malého státu měl pevnou posici nejen doma, ale
snad ještě více byl ceněn v cizině. Jeho přáni a činnost zna
menaly mnoho v Ženevě, kde se těšil obzvláštní důvěře vět
šiny zahraničních vlád. Když byla svolána konference pro
odzbrojeni, měl se Beneš státi jejím předsedou. Na přáni, aby
konferenci předsedal zástupce některé velmocí, byla pak dána
přednost Hendersonovi. Masaryk mi tehdy napůl žertem,
napůl vážně řekl: „Beneš je ministreyi Evropy." Aby však
m ohla být řeč o ministru Evropy, musely by býti dány před předpoklady, t. j. jednotná Evropa. Ale evropský kontinent
byl rozdělen na zájmové oblasti a národy stály ve vzájemném
poměru soupeřů. Mohlo se však říci, že Benešův význam na
poli mezinárodní politiky byl důležitým činitelem politického
vlivu Československa. A toho si byli dobře vědomi českoslo
venští politici, af jim to bylo po chuti či nikoliv/
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Jsem si jist, že ohromná většina národa v Čechách, na Mo
rave i na Slovensku souhlasila ze srdce s každou větou vánočního poselství prešidMa 'republiky. Věru',':že by nebylo
maŕhé a žbýtečňé, aby nový ústav pro zjišťôvání veřejného
mínění provedl příslušné šetření a sdělil nám, jaké procento
lidí souhlasí s presidentovým projevem a které části pokládá
za nejvýznamnější. Byl by to zajímavý přehlefd a poučný
mravní plebiscit. Celý projev byl nesen v duchu křesťanských
ideálů a vyzněl vírou v osobní i společenský idealismus, který
tkvi „v uvědomění si povinnosti pro celek a v úctě národního
celku k vysoké ceně každého svobodného člověka a každé
svobodné lidské duše“. Jestliže pak převážná většina národa
souhlasí s duchem i slovem presidentova poselství, které svým
významem opravdu může být programem nejen na příští
dvouletku, ale na řadu let, pak by bylo správné, aby z toho
tak$ tato většina vyvodila důsledky, lidské i politické. Lid
skými důsledky rozumím uskutečňování aspoň některých zá
sad, které president stanovil jako předpoklady našeho rozvoje
národního i státního. Bylo by třeba, abychom do svých vztahů
v každodenním životě, ať už v rodině nebo na svých praco
vištích, v úřadech nebo i jen na ulici, v tramvajích, v biogra
fech vnesli něco z křesťanských ideálů lásky k bližnímu, dů
věry k němu, ochoty pomoci, více dobrých úmyslů než zlých.
Dosud příliš mnoho v našem veřejném i soukromém životě
spočívá na nedůvěře a podezření, jež nám tu zbyly v podstatě
jako dědictví po Němcích. Musíme se opět pomalu učit lidem
důvěřovt a starat se sami o to, aby tato důvěra nebyla zkla
mávána. Celý náš neudržitelný systém administrativní spočívá
dosud na nedůvěře ke ,,stranám“, které jsou všemocnou vrch
ností už předem pokládány za individua nepoctivá, podvodná
a venkoncem důvěry nehodná, jejichž jediným opravdovým
úmyslem je. vrchnost nějakým způsobem napálit a ošálit. Při
tom je dnes už nad slunce jasné, že sebepřísnější kontrola
a celé kopce papírových omezení, přiznání, doznání a přepa
dové hordy létajících komisi nezmohou zhola nic, pokud lidé
sami a sami ze sebe nebudou poctivými.
*
Tuto prostou pravdu lidé u nás všude dobře vystihují. Proto
také mluvil president republiky opravdu z vůle lidu, když za
nejdůležitější úkol v bezprostřední budoucnosti stanovil mrav
ní a ne jen hospodářskou obnovu. Je totiž každému, kdo soud
ně uvažuje, zřejmé, že hospodářská obnova se nemůže podařit
či aspoň„.bitde trvat neúměrná dlouho, jestliže se nám nepo
daří také-obroda mravní, o jejíž nezbytnosti nemůže býti po
chyb a jejíž význam zdůraznil president, ve svém poselství.
Musímám jít,řekl dr. Beneš o „velký vzmach mravní“; a ukázal
přitom jasné, kde musíme začít. Každý, z nás z v.lastpí zku
šenosti nejlépe ví, kde .nás nejvíc tlačí bota.· Z administrativy
a veřejné správy musí .zmizet lidé nepoctiví, úplatní a také
neschopní. Černý trh musí pomalu, ale jistě se ztrácet, což
opět záleží na lidech samotných, na každém z nás, abychom,
šmelináře a keťasy nepodporovali; obešli jsme se bez mnoha
potřebnějších věcí za války, kdy bylo poměrně hůř, obejdeme
se bez méně důležitých věcí i dnes. Předpokladem- je, že po
ctivými budou především ti, kdož jsou pověřeni řádnou dis
tribucí zboží a kontrolou této distribuce. Každá šmelina začíná,
u výrobce, u velkých dodavatelů, kde dnes z větší části , je
odpovědnost i kontrola kolektivtií. Když tito výrobci, tyto
velké podniky, nedají na trh podloudně „černé zboží“, šmelinářství ve velkém Žmizí. Presidentova výzva: „Zbavme se
lidí špatných!“, ukazuje přesně cestu, jež vede ke skutečnému
a trvalému vyřešení tohoto nesnadného problému,

Měl jsem před vánočními svátky několik desítek veřejných
projevů v Čechách i na Moravě (a při té příležitosti omlouvám
se upřímně Zlínským, kteří mají plné právo zlořečit mému do
pravnímu prostředku, jenž mne nedovezl včas). Byly to velmi
poučné rozpravy s lidmi všech tříd a povolání a také různého
politického přesvědčení o nejrůznějších otázkách doby, ať už
zahraničně-politických neb vnitropolitických, hospodářských
a kulturních. Lehko se mluví o tom, co „lid chce“, „lid si
přeje“ a „národ žádá“; mnohem pernější fušku dá zjistit, po
kud je to vůbec možno, názor aspoň jisté representativní části
národa na určité věci. Znovu jsem si ověřil známou skuteč
nost, že totiž lidé u nás jsou nevídaně dobře informováni o tom,
co se děje ve světě i u nás, že přemýšlejí o těchto věcech a že se
jen směji všelijakým bulíkům, které by jim jisti politikové
a leckteré noviny chtěli pověsit na nos. Nutno být proto velmi
opatrným při tlumočeni „vůle lidu“, jež· nemusí býti totožnou
s vůlí kdejaké závodní rady nebo národního výboru. Jedno
však, myslím, je nepochybné: lid žehrá na novou byrokracii.
Vycifuje, že se vžívá zásada nikoli úřadů pro lid, ale lidu pro
úřady; je znaven neustálou honbou za dokumenty, doklady,
ověřeními, potvrzeními a přiznáními; cítí se nesvobodným
v papírovém žaláři byrokratismú; neřád se stává služební
kem státu a jeho administrativy; a nerad také platí ze své

Pavel Tigrid
kapsy na tuto přebujelou, často zhola zbytečnou ouřední ma
šinérii. Aby 43.% národního důchodu, říkají lidé všech politic
kých přesvědčení,, spolkla státní a veřejná· administrativa, .je
politikou protilidovou a nadlouho neudržitelnou. Každý by '
chtěl pěkně v teple lířadovat, méně už je těch, kdo. chtějí i
opravdu pracoval. Ale nedá se nic dělat: na čtvrt milionu lidi·
musí dříve nebo později být zařazena do produktivního pra-covního procesu. A nová, vskutku lidová byrokracie nesmí ·■>·)
být ani všemocnou, ani zbohaťlickou, ba ani snobskou. Zba- >
vili jsme se vlády a zlovůle velkého kapitulu, nechceme, aby
nám vyrostla vláda a zlovůle byrokracie, centrálních, vše- ■·
mocných organisaci odborových a jiných, aby se pěstovalo kořistnictví a přiživnictví suchou cestou legální administrativy.
*

Mluvíme-li o veřejné morálce, nebude snad bez užitku ocito
vat z dopisu jednoho z naších čtenářů tento příběh:
„Mluví se mnoho o budovatelském nadšení a elánu „v rámci
dvouletky“. Jak hlílboko asi vězí v lidech toto tvůrčí uvědo
mění? Jaké oběti jsou, ochotni pro svou myšlenku podstoupit?
Chci uvést dva příběhy z tramvaje, které mne v tomto směru
rozesmutněly. Příznačné je, že se oba přihodily v tramvaji na
téže trati, tedy s podobným obecenstvem.
*

1

Kolem dvanácté v poledne jede tramvaj do města. Sedí v ni
asi 15 lidi — úředníci, studentky, dva důstojníci, jeden mon
tér, tři „lepší“ dámy. Nálada- je netečná. Každý si jede pro
sebe. Přistoupí element, který vždy lidi nějak sdružuje —
opilec. Zřejmě pil již od předešlé noci. Rád by se hádal, ale na
lézá jen dva tři shovívavé úsměvy a žádné porozu-mění. Hádá
se tedy sám se sebou. Nadává si nejdřív komunistů, pak re
akcionářů, navrhuje si zajímavé způsoby národní očisty, pak
ale shledává, že to je marné a že vůbec dvouletka je hloupost
a švindl a práce taky. Obecenstvo celkem nebere nic vážně.
Aspoň se to zdá. Ale průvodčí — ač tramvajáci a železničáři
jsou z nejšpásovnějších chlapíků v národě — nechápe, že
alkoholem vyšinutá mysl a huba nemůže nic urazit, volá na
zastávce strážníka. Strážník vyzývá občana, aby ho následo
val. Občan tvrdí, že se jede k tetě vyspat, aby mu dal pokoj.
Strážník chytne občana za límec a už se veze. Ale tak veselé
to nebylo až do konce. Občan se náhle vzepře a opakuje svá
zarputilá tvrzení proti dvouletce. Strážník ho uvědoměle
udeří péstí za ucho, pak ho kolenem nabere do zad, pak ho
.’
vleče ulicí, postaví ho ke zdi, jednou rukou ho přidržuje a
drahou do něho začne mlátit. Elektrika stpji,■ , Někteří (li^é,
oknem pozorují výjev, jiní se dívají stranóú (ale vědí), jederí
úředník a jedna dáma schvaluji potrestání. Jeden důstojník
si drží spánky. Bylo ublíženo dvouletce.
v.
-

Kolem Šesté večer jede tramvaj z města. Skoro stejní lidé.
V vozovny průvodčí (jiný než ráno) oznámí, že tramvaj ,,za-',r^i,r
tahuje“, že všichni musí přestoupit a že za námi jede další vůz.
Celé osazenstvo našeho vozu projevuje náhle vzácnou druž{
nosí: lidé začnou jeden přes druhého nadávat, špitat a žehrat,
že byli vyrušeni v jízdě, a v tomto nevrlém počínání pokra
čují i v tramvaji, která ihned přijela a k tomu poloprázdná,
takže se nikdo nemusel tlačit.
*
K dvouletce je třeba uhlí. Žádného z nich nenapadne, že
minutovým posečkáním mohou dát dvouletce třeba metrák
uhlí. Dovedou projevit i zoufalou bezcitnost, mluv i-li ně
kdo proti dvouletce, dotkne-li se někdo jejich kladného po
stoje; ale nějakým drobným denním, skutečkem si na
tento svůj postoj vzpomenout nedovedou, to je přílišné úsilí.
Uvědomění musí být také trochu vynalézavé, a je-li v nitru,
nevadí mu desítky uštěpačných výroků.“
*
Což mi připomenulo nápis na jednom pražském obchodě:
„V rámci dvouletky zavřeno až do konce toku. Dvoulet
ce zdar!“
*

>

Četl jsem se zájmem zprávu o polemice, jež se rozvinula
nedávno mezi dvěma sovětskými listy. „Rudá flotila“, list
sovětského loďstva, kritisoval ostře operace britského váleč
ného loďstva, za nichž v roce 1942 byl poslán konvoj do pří
stavu Archandělsk. Jak známo, tato operace byla neúspěšnou,
britské lodi měly velké ztráty a značná část nákladu, většinou
zbraně, určené pro Rudou armádu, byla ztracena. Autor člán
ku, kapitán Andréjev, obviňuje britské velení z neschopnosti
a neprozíravosti. Sovětská veřejnost byla překvapena dosti
ostrou odpovědi ústředního orgánu komunistické ' strany,
„Pravdy“, který polemicky vyhrotil svou odpověď soudružskému listu. „Pravda.“ píše, že kapitán André jev „mylně ge
neráli suje na podkladě jedné operace, jež právě byla neúspěš
nou“. A dál: „Sovětská vláda- a sovětská veřejnost plně oce
ňují jak skvělé’ operace spdjeněčký^lbďstéif-tak' odtítthú'·'ďb'.O!.'.’
statečnost britských a amerických námořníků. Toto ocenění
■r

10

>

'

'

■·'■

OBZORY

· .1

bylo jasně vyjádřeno vyznamenáními, jež byla udělena brit
ským a americkým námořníkům." Tato novinářská polemi
ka je jistě zajímavou už proto, že spory mezi jednotlivými
sov. listy jsou velmi neobvyklé.
*
A nyní, milý čtenáři, věz, že musím končit; získal jsi totiž
velkého spojence v dárku, který jsem dostal pod stromeček.
Od té chvíle jsem plně zaměstnán jinými a neodkladnými
pracemi, než je mé povolání novinářské. Dostal jsem totiž
psa. Pěkné štěně, anglický terrier, jedenáctiměsíčni. Zvíře
roztomilé, hravé a půvabné, jež slyší na jméno Carry (neboť
pes je Angličan — jak jinak zi pána západnického!) Hned na
Štědrý večer potrhal mi bačkory, snědl jeden „pum lič" a bylo
mu zle. Vstávám nyní v šest třicet a jdu se psem na zdravotní
procházku. Zbytek dne trávím lezením pod všechny skříně a
postele a pohovky v bytě, hledaje zakutálený (nový) „pumlič“,
naslouchám bedlivě všem zvukům, abych včas šel znovu na
procházku, poklizím tajně, abych mohl vykládat, jak- je
Carryček čistotný, lámu si hlavu přemýšlením o nejvhodněj
ším obědu (pro psa) a čtu si pilně v knize „Dobrý pán svého
psa“. Právě nyní jsem se vyčerpal honěním Carryčka, který
se zmocnil mé lulky, druhého dárku, jejž jsem objevil pod
stromečkem a který je symbolem pro pracovní klid, pohodu
a klidné pokouření. Fajfku jsem vyprostil z mléčných zubů
Carryčkových a. povídám si teď s ní o časech nenávratných,
kdy jsem s lulkou mezi zuby pozoroval svět, modrými ko
lečky dýmu.

Z dopisů redakci
Ejhle člověk!

Vážená redakce! I když nejsme s Vámi na stejné politické
linii, jsme s Vámi na stejné linii mravní. Jelikož případ podle
Vašeho článku »Ejhle člověk« je záležitostí mravní a ne po
litickou, pokládáme za svou povinnost, posíliti Váš názor ná
zorem svým.
Byl-li někdo z českého národa členem gestapa nebo SS, za
sluhuje těch nejpřísnějších trestá a na věci nic nemění to, je-li
někdo gestapákem podle skutků a někým jiným podle legiti
mace. Je nutné, očistit náš národ ode všech Zbytku nacismu
a je smutné, že se stále vyskytuje·. tak málo odhodlaných lidí
pro boj s hitlerovštinou. K čemu jsou tedy lidové soudy a celé
republikánské soudnictví? Vždyť jsme si pak k souzení kola
borantů a jiných provinilců mohli zjednat za levný peníz za
jisté ochotného Jockla a spol.
Duševně a mravně abnormální lidé nemají mezi námi co
dělat a bylo by dobré, podívat se do Sovětského svazu, kde
mají pro nacistický sadismus jediný prostředek — provaz.
Přísných trestá také zasluhují ti, kteří k činům podobných
individuí mlčky (bohužel) přihlížejí. Vinen je nejen ten, kdo
se nespravedlnosti dopouští, ale také ten, kdo jí nebrání.
Náš názur není snad soukromou záležitostí jednotlivce, mlu
víme za tři sta členů místního odboru mladých národních
socialistů, mluvíme ústy tří set mladých lidí ze všech vrstev
našeho národa, kteří stavějí mravní zákon nad dočasné zá
jmy jiné.
V úctě za místní odbor mladých národníc|i socialistů v Ji
číně: Předseda Berný Jožka, obchod, příručí a propag. refe
rentka Helena Rocková, studující.
V dvouletce všechny mžily v úkolu!

Vážená redakce! Ke zvýšení pracovního výkonu se zavádí,
pokud t-o je možné, všude při manuální práci v továrnách
a živnostech úkolové. mzdy, které jedině umožňují řádnou
kalkulaci pro výrobce a vyšší výdělky pro dělníky, bez zdra
žení cen výrobků.
Je v zájmu celostátním, aby tato zásada byla udržena nebo
zavedena také i v jiných úsecích hospodářství státního, hlav
ně při živnostenském podnikání a distribuci. Jak vypadá stá
vající stav?. Všichni obchodníci jsou ve skutečnosti orgány
distribučními, které mají mzdu v úkolu a přitom jsou dokonce
nuceni celý podnik sami svými penězi financovat a odevzdá
vají státu jen přebytek hospodaření podniků, o nichž dnes
stále ještě říkáme, že jsou jejich vlastnictvím. Ve skutečnosti
to ovšem nikdy úplně vlastní podniky nebyly, jejich právo
vlastnické bylo více méně omezeno zásahy státu ve formě
zákonů. Je-li pak možno zákonem zbaviti třeba i jen jednu
část vlastníků podniků jejich majetku, ve prospěch státu,
jsou pak všechny státním majetkem a jejich neobmezené
vlastnictví, jak se mylně vykládá po starém přežilém způ
sobu, je ilusorní.
Totéž platí pro podniky živnostenské. Tak zvaný majitel je
ve skutečnosti jejich ředitelem, který nepobírá pevný měsíční
plat, ale má mzdu cd kusu a podle výnosu podniku, jejž spra
vuje. Aby stát při tomto usnořádáni nebyl poškozen špatnvmi výsledky hosnodaření podniku, musí tehto ředitel splatit!
nejdříve cenu celého majetku, jemu do správy dávaného, ho
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tově svými penězi (úsporami a osobním úvěrem), musí si na
svou osobu opatřiti peníze na provoz a stát omezí svoji čin
nost jen na vybráni hospodářských přebytků (zisku) ve for
mě daní.
Daně jsou progresivní, takže při velkých ziscích dosahuje
podíl státu na zisku 80%.
Stojí jistě na uváženou, zda bychom neměli změnil sousta
vu státního hospodařeni v distribuci i ve výrobě. Jmenujemeli na místo ředitele dosavadního, který za všechno ručil svým
majetkem, ředitele, který však nemůže složití potřebnou jis
totu (zaplatíti objekt), vznikne pro stát nebezpečí. Buď ředi
tel hospodaří dobře a spravedlivě, je vše v pořádku. Je-li však
ředitel mimo očekávání zloděj a sobec, připraví závod do
dluhů a stát ty dluhy musí nakonec zaplatit!, i když provi
nilce potrestá.
Třetí možnost je ta, že ředitel bude neschopný, továrna ne
bude nic vynášet. Stát přijde přitom o předpokládaný výnos
a v příznivém případě nebude moci ani delinkventa potrestali.
Fokládám proto jmenováni ředitelů bez dostatečných kaucí,
ručících za svěřený jim majetek, za krok zpátky, který těžce
poškozuje náš stát. Každý ředitel má býti placen ne měsíč
ními platy, nýbrž procentem ze zisku v úkolu. Pak teprve bude
naše znárodnění moci dosici příznivé hospodářské situace pro
stát a pro nás všechny.
R. Roušek, Česká Skalice.
Mají se naši zahraniční letci vracet do Anglie?

Při diskusi o nedostatcích v našem civilním leteckém pro
vozu, kterou jste ve Vašem časopise otevřeli a již veřejnost
s velikým zájmem sleduje, chtěl bych poukázatl na jinou
stránku problému, a to onu, která souvisí s hmotným zajiště
ním odborného leteckého personálu.
Ze všech nedostatků našeho leteekého provozu je nejváž
nějším a zároveň nejsnáze odstranitelným nedostatek dobře
odborně školeného personálu v naší zebezpečovaci a teleko
munikační službě palubní a letištní. Tento nedostatek ohro
žuje co nejvážněji všecky hodnoty, které stát do letecké do
pravy dosud investoval, a to tím, že může vžiti důvěru těm,
kteří za slušný obnos se svěřují k dopravě našim aeroliniím.
Zde, bohužel, zahraniční veřejnost je (jako obvykle) lépe in
formována nežli veřejnost naše. Je potřebí, aby si ředitelé
ČSA (kterých je jistě postačující počet) byli již jednou vě
domi své odpovědnosti. O podrobnostech se zde nemusím ší
řit!, ty jsou jim známy. Bylo by na místě, aby nynější dobu
poměrného klidu věnovali odpovědní provozní ředitelé ČSA,
snad místo méně naléhavých cest do ciziny, řádnému výcviku
dílenského a především létajícího personálu. Zdá se, že ně
které posádky mají potíže s přistáváním nejen v Praze, ale
také v cizině. Není možno zapomínat, že na letišti pražském
se přistávalo za neviditelnosti s týmiž letadly již. před válkou
a že také za války měli zde Němci noční provoz, ba dokonce
tu přistávala turbinová letadla. K tomu bylo tehdy letiště
menší než dnes. Nelze také přehlédnouti, že cizím letcům při
stávání v Praze žádné potíže nedělá a. že pokládají zdejší
letiště za jedno z dobrých na evropské pevnině.
S otázkou řádného výcviku v létání podle radia souvisí co
nejúžeji bezpečnost letů a letadel. V tomto oboru jeví se ve
liký nedostatek vysoce odborného personálu a zejména in
struktorů, kteří by dokonale ovládali veškeré moderní zabez
pečovací prostředky. Tento nedostatek je u ČSA i u služby
letištní. Potřební odborníci zde dosud jsou, ale u ředitelských
kruhů neni dostatek pochopení a vědomí nutnosti zvýšit od
bornou úroveň, služby s pomoci výborných specialistů z naší
zahraniční armády. Tito konali vynikající služby za války za
podmínek myslitelně nejtěžších. A ještě teď jsou zváni zpět
do britského letectva.
Proč při kritickém nedostatku- těchto specialistů nejsou vy
užívány odborné letecké znalosti těchto lidí? Zde je nejvyššim
rozhodujícím místem v telekomunikační a zabezpečovací služ
bě malá skupina lidí, tvořící pevně uzavřený kruh s jedno
strannou orientací politickou, která nikoho ze »zánadu« mezi
sebe nepustí. Tato klika má vliv 1 na ministerstvo a hlavně
v ČSA, kde se ji všichni boji, neboť obratně zneužívá ve svůj
prosněch tisku k vyhrůžkám a vůbec kalení vod. A přitom
jsou v ní nejvyššími pány lidé, kteří nejen nešli za války
bojovat — měli doma různé výhody — ale nejsou ani odbor
níky. Uznávám konečně, že Němci měli také jisté zkušenosti,
zejména když teď vidíme, jak si Američané jejich výzkumné
práce cení. Avšak vzhledem k tomu, že se teď létá podle za
bezpečovacích method západních, je s podivem, že se vedení
telekomunikační služby a správ letišť nřed vyškolenými s'lami
ze západu tak houževnatě uzavírá. Za těchto okolností na
stane brzy situace, že naši specialisté v telekomunikacích
brnkni muset odejít z vlasti nro nedostatek zaměstnání, i když
naše letectví silně trpí nedostatkem odborníků jejich druhu.
Některým lidem by asi nevadilo, kdyby musela být proto
i doprava zastavena. Můžeme se divití, když list americké
armády v Německu přinesl zprávu, že tam byli zadrženi dva
čs. letečtí důstojníci ze. zahraniční armády, bez pasu, kteří
odcházejí z vlasti, protože je doma nasaddi ke kopáni uhlí?
J. K., kapitán zahraniční armády.
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KULTURA VE SVĚTĚ I U NÁS
Očima Angličana
Filmový kritik britského listu »News
Chronicle« Richard Winnington napsal
po svém, návratu z Britského filmového
festivalu v Fráze článek, který je zají
mavý jako pohled Angličana na naše
kulturní poměry. Vyjímáme z něho: Če
ši vymyslili výraz, který vystihuje
vlastnost, s níž se setkávají v britském
filmu a po níž hladovějí ve svém živo
tě. Je to »civilismus«, zvláštní směs civilisovanosti, zdvořilosti a důvěry, kte
rá je podle Čechu typická pro anglický
film a dnešní Anglii. Po 16 dní byly
v Praze britské filmy přijímány a brit
ští návštěvnici hoštěni takovým způso
bem a s takovým nadšením, jakého si
snad uvítání serie ne právě vynikají
cích britských filmů ani nezasloužilo.
Po staletí byla kulturní studnicí Čechů
Francie. Nyní je to podle Winningtona
Velká Britannie. Tuto svoů kulturní
touhu vyjádřili Češi Britským festiva
lem, který vyrostl ve větší a nádher
nější událost, nežli předchozí festivaly
sovětské, francouzské a české! Úspěch
britského festivalu rostl den ze dne.
Britské filmy byly podrobeny dlouhé a
důkladné kritice, která byla v někte
rých případech (Jindřich V.) všeobecně
příznivější, než kritika londýnská; ně
která kritika zase byla hloupá a zauja
tá. Vrcholem festivalu nebylo podle
Winningtona promítání filmů, nýbrž
koncert moderní britské hudby ve Sme
tanové síni. (Filmový symfonický or
chestr pod taktovkou Muira Mathiesona). Bylo prý úžasným požitkem pozo
rovat obecenstvo, jak vzrušeně objevu
je skutečnost, že Velká Britannie tvo

ři novou silnou tvůrčí tradici v moderní
hudbě.

O Praze a jejích obyvatelích
praví p. Winnington: Učenlivé, vlídné
obyvatelstvo žije a pracuje ve fantas
tické spleti středověku, baroka, moder
ního skla a chrómu. Dav je spořádaný
a neveselý, ba spořádanější, dovedete-li
si to představit, než britský dav! Město
je čisté a krásné. Češi žiji lépe' i hůře
nežli Britové. Muži nosí volné obleky,
dlouhé převlečníky a pláště svižného
střihu z podřadného materiálu. Vše
obecně vypadají lépe oděni než Britové.
Ženy nosí hnědou a šedou barvu »a zda
jí se být zasvěceny vážností«. Většina
žen a mužů nosí aktovky jako symbol
měšťanské vyspělosti. Mohou-li si to
dovolit (a to málokdo může), mohou se
Češi lépe najíst a koupit si lepší knihy,
než lze dnes ve Velké Britannii.
V lidu panuje nálada a napětí, které
lze velmi brzy vycítit právě tak, jako
návrat nervosniho naladění britského
lidu, naladěni jako na jehlách. Pražská
nervosa je původu politického. Česko
slovensko má komplex národní méněcennosti a v důsledku toho mu chybí
národní iniciativa.
Český filmový ústav je prý po krát
kém roce reorganisace v některých
směrech dál než Britský filmový ústav.
Winnington zvláště oceňuje kreslené
filmy Jiřího Trnky, které prý předčí
filmy Diesneyovy, a loutkové filmy
»plné humoru a fantasie«. Britské fil
mové ateliery vypadají prý jako králí
kárny ve srovnání s Barrandovem, po
kud jde o rozměry, výbavu a uspořá

dání. Barrandov je schopen ohromné
filmové výruby.
Situaci britského filmu v ČSR nevidí
Winnington růžově. Americké filmy vy
plní prý v budoucnu 60 proč, českoslo
venských filmových programů, a jejich
přitažlivost prý je bez konkurence.

Militarismus
V poslední době se ve světové veřej
nosti hodně diskutuje o odzbrojení. Po
užívání atomických a jiných, hromadně
ničících zbraní, má býti mezinárodním
právem zakázáno. Všeobecné omezení
výroby válečného materiálu má zaručiti
trvalost míru. Je ale existence zbraní
důvodem válek ? Zabrání momentální
nedostatek zbraní vedení válek? Nikoli.
Hlavním důvodem všech válek je exi
stence militaristů. Člověk je valnou čás
tí produktem svého prostředí, proto
i militarista se rodí z militaristické spo
lečnosti. Militarismus je část kolektiv
ního vědomí určité společnosti, která
staví ctnosti vojenské a vojáka na nejvyšší stupínek žebříčku společenských
hodnot.
Největším nepřítelem militarismu je
vyhraněný individualismus. Člověk, kte
rý je sám zvyklý rozhodovat o svých
činech a sám za ně odpovídat, se jen
těžko podřídí vojenské byrokracii, a ten,
kdo má svůj vlastní názor, má přímo
pudovou aversi proti každé uniformo
vanosti těla i ducha. Chceme-li upřímně
mír mezi návody, učiňme vše, aby se
militarismus nerozmáhal mezi námi.
Inteligentní jednotlivci bez kolektivis
tických pout jsou nejlepšími zárukami
míru. Uniformovanost ducha je zárod
kem militarismu, a militarismus chce
me přece všichni postaviti mimo zákon.

Chcete vyhrát 20.000 Kčs
Uveřejňujeme další tři otázky v soutěži »Jste dokonalý?« Odpovědi zašlete administraci »OBZORU« do 15. ledna 1947.

Soutěž lidového tisku »Jste dokonalý?«

Jméno a přesná adresa:
Zachoval bych se, nebo bych učinil toto:

Kupon k otázce

Kupon k otázce

č. 1.

č. 3.

A

B

C

D E

A

B

■
Kupon k otázce

ě. 10.
C D

E

A

B

C

D

E

(Zaškrtněte zvolený bod, v nezbytném případě napište svůj názor na osmerku papíru, kterou připojte!)
Tyto noviny (časopis) mám v předplacení - kupuji v prodejné pana

kupuji u kamelota v____________________ ulice, náměstí_______ _________________________ (Zaškrtněte a doplňte!)
Ústřední administrace Praha I, Ulice 28. října č. 3.

1.
Jste pohotový ?

Rozhlas oznamuje, že se stalo neštěstí
v Oak Ridge a že za 15 minut dojde k ře
tězovému uvolnění atomové energie a
ke zničení zeměkoule. Co uděláte ?
a) Napíši poslední vůli.
b) Strávím zbývající čas četbou.
c) Neuvěřím tomu, protože .. .
(uveďte důvod).
d) Zeptám se ministerstva informací.
e) Vůbec nic.
3.
. Jste ukázněný ?

Jste na vojně, rriáte hodnost obyčejné
ho vojína a volno, samozřejmě jen do
10 hodin večer než zazní večerka. Vra
cíte se několik minut před desátou do
kasáren a tu náhle potkáte v nevelké
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vzdálenosti před vchodem vysokého dů
stojníka, .kterého jste předtím nikdy
neviděl. Důstojník vás zastaví a požádá,
abyste ihned zašel na nádraží a koupil
mu jízdenku na vlak do sousedního měs
ta. Co uděláte?
a) Odmítnu vyhověti.
b) Půjdu na nádraží.
c) Slíbím, že půjdu ná nádraží, ale
vrátím se do kasáren, sotva dů
stojníkovi zmizím s očí.
d) Požádám důstojníka o písemný
rozkaz.
e) Zajdu do kasáren a vyžádám si po
volení od svého velitele.
10.
Jste spravedlivý?

Noviny, které odebíráte, uveřejní na.

pravdivý útok na Vašeho souseda, jako
by se byl obohatil zabraným majetkem.
Váš soused jest příslušníkem jiné poli
tické strany a odebírá jiné noviny. Jak
se zachováte?

a) Budu mít z útoku na něj radost.

b) Přestanu odebírat
takto štvou.

noviny,

které

cl Ukáži článek sousedovi a doporu
čím mu, aby novinám poslal tisko
vou opravu.
d) Vylíčím svým novinám skutečný
stav a požádám, aby mou zprávu
otiskli.

e) Ukáži sousedovi článek a poradím
mu, aby na něj odpověděl v novi
nách své strany.
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Personalismus

Bohumil Piek

V době, tak zplna ovládané dogmatismem, kdy se 1 nejzá
važnější mírová jednání mezi státy nebo přípravy k obnově
vlastni země protahují do nekonečna jen pro nějakou neshodu
ve formulaci, není divu, že v theoretické i praktické vědě
stejně jako v politice samé vznikají směry, které navrhují za
nechat řečí a přejít k činům. Konkrétními návrhy v oboru
politické demokracie přispěl tu na př. svým spisem »Prak
tické použiti demokracie« dr. George B. De Huszar, univer' sitní profesor v Chicagu, který požaduje přechod od demo
kracie slov (talk-democracy) k demokracii činů (do-democraey) zabezpečením účasti zájmových skupin na konkrétních
řešeních. Zdá se, že ještě přímější cestu z dobových nesnází,
a to cestu, vedenou bezpečným terénem theoreticky podlože
ným, nacházejí stoupenci personalismu.
Personalismus nemá být novou psychologickou školou ani
náboženskou sektou, nemá být abstraktním filosofickým sys
témem ani politickým směrem; je tó způsob myšlení a života,
vedoucí k oné plnosti i k onomu vědomí mnohotvárnosti živo
ta, jež liší skutečnou osobu od neživotné loutky mechanických
vlivů a podmínek, je to zkrátka filosofie činu, jak na
zývá personalismus G. H. Lowther ve své studii o něm.

Společná

základna pro
i agnoštiky

theisty

Jde v podstatě o starou myšlenku, vycházející z víry
tvůrčí, nikoli pouze mechanický vývoj člově
ka; základ personalismu je náboženský v nejširším slova
smyslu a sdružuje všechny atheisty i některé humanisty. Ná
zev mu dal veliký filosof Mikuláš Berďajev, který vychá
zí z principů theistických a křesťanských a. zdůrazňuje hod
notu svobodného a tvůrčího jedince; k nejznámějším jménům
tohoto směru náleží jistě Jacques Maritain. Ale jsou ta
ké četní personalisté agnostikcvé, na př. Olaf Stapledon,
nebo jeden z vůdčích duchů personalismu, alsaský filosof,
theolog, lékař, misionář, hudebník, autor »Filosofie civilisace«
dr. Albert Schweitzer, který se přiklonil k intelektuál
nímu agnosticismu a háji proti sobeckému individualismu
i kolektivismu neporušitelnou posvátnost os o bnos ti. Tak jako většinou tito agnostičti personalisté zaklá
dají veškeré znalosti na přímé osobní zkušenosti, která se
stává absolutním měřítkem hodnoty, aniž vyvozují z těchto
zkušeností ex'stenci osobního Boha nebo nesmrtelné duše,
tak i dr. A. Schweitzer připouští imperativní požadavek ob
jektivního měřítka hodnot, poznávaného za určitých podmí
nek i subjektivní zkušenosti. - Personalisté theističtí ovšem
spatřují zdroj skutečných hodnot osobnosti v Boží přiroze
nosti.
Z personalistů jmenujme ještě jejich anglického vůdce, jimž
je J. B. Co a tes, dále profesora ethiky na edinburghské uni
versitě Johna M a c m u r r a y e. autora knih Svoboda v mo
derním světě, Tvůrčí společnost, Hranice vědy, Rozum a emo
ce a. j., konečně Martina· B u bera. M u 1 d o r f a, a vůdce
francouzských personalistů Emmanuela Mouniera; jeho
francouzští stoupenci jsou soustředěni ve skupině kolem listu
Esprit. Všichni spatřuji v osobnosti v pravém a vlastním
smyslů opak egocentrické individuality, utvářené jen povrch
ním »osobním kouzlem« nebo pseudopsychologic.kou sa
molibostí. Člověk není nějakým isolovaným ostrovem, osob
nost nemůže být bez společenství a vztahů, zejména ne bez
vztahů osobních: Svoboda jednotlivce nespočívá v osvobození
cd přátel, nýbrž ve svobodnosti jeho vztahů k nim; svobodu
ohrožuje pouze prvek strachu v našich vztazích. Zde se vracím
k theorii dr. De Huszara, o niž jsem se zmínil úvodem. Také
on ve filosofické a psychologické kritice moderní společnosti
směřuje ke své demokracii činu, vytýká dnešní přebujelé civilisaci dvojí zlo — nejednotnost, vedoucí k rozkladu, a nečin
nost z nezájmu a lhostejnosti. Tato civilisace nás rozděluje do
skupin vzájemně nepřátelských — ale tím v nás zároveň vzni
ká pocit jakési ztracenosti, nedostatku styku člověka s člově
kem. postrádáme určité sounáležitosti, bez níž se nemůžeme
a nechceme obejit. Jak řečeno, politik dr. De Huszar se to sna
ží spravit požadavkem větší účasti na demokracii. Persona
listé pak zdůrazňuji rozdíl mezi státem nebo společností a ře
čeným společenstvím, totiž svobodným osobním společenstvím,
založeným na lásce, pozorumění a účinné ochotě sloužit bliž
ním, která obohacuje lidský život.
v

·».

Personalistická

kritika

marxismu

Personalismus buduje na a k c i a soudí, že - i když není čin
nosti bez úvahy - činnost je prvotní, myšlení pak teprve druhotné; vytýká proto idealismu, že sleduje svět s hlediska člo
věka přemýšlejícího, nikoli jednajícího. Vyhýbá se tedy
personalismus nástrahám jak idealismu, tak marxistického
materialismu, i když se tímto uzná.vá historické a technické
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hledisko (ovšem odlišné) v oblasti osobni i sociální. Marxismus
měl veliký význam v dějinách myšlení, neboť byl filosofií, kte
rá život hleděla nejen vysvětlit, nýbrž změnili; má však
vážné ethické a filosofické vady jak v diagnose, tak v praxi,
která má vést k nápravě. Tyto omyly podrobně vytkl K. P.
Popped ve významném vědeckém spise Svobodná společ
nost a její nepřátelé. Marxismus je naskrz prosáklý falešným
historicismem a determinismem, zvláště myšlenkou nevyhnu
telnosti určitých dějinných změn, jež prý lidstvo »může jen
urychlovat nebo snad zpomalovat«; základní význam pro so
ciální vývoj přikládá vlivu hmotných činitelů, kdežto na ethic
ké ideje a sociální a kulturní instituce pohlíží jako na druhot
né, určené v podstatě výrobními vztahy. Podle marxistického
výkladu dějin jsou ethické Ideje subjektivní, poněvadž jsou
podmíněny stále se měnícími hospodářskými činiteli. Persona
listé ovšem souhlasí s podstatou Marxovy theorie o vlivu pro
středí na ethické ideje - není totiž pochyby, že určité hmotné
podmínky jsou arci nezbytnou podmínkou lidského a ěthického pokroku: nesouhlasí však s marxistickým názorem histo
rickým a ethickým. Marxova dějinná logika, podle níž musí
kapitalismus nezbytně přejít do beztřidni společnosti stadiem
revoluce a proletářské diktatury, se ukázala klamnou - v theo
rii to prokázal James Burnham »Revoluci řízení«, v praxi
pak Rusko, jež nahradilo kapitalismus řídicím státem totalit
ního typu s novou a vysoce privilegovanou vládnoucí třídou.
Ale kromě toho Marx nerozpoznal, že existuji lidské vztahy,
neurčované sociálními podmínkami. Historii měnili a vy
tvářeli lidé s tvůrčí visí, kteří přerůstali hranice svého soudo
bého hospodářského a sociálního prostředí!
Především však vytýkají personalisté marxismu -nedostavě
nou theorii et h i c k o u. Tak zvaný vědecký materialismus
znemožnil přijetí jakýchkoli absolutních hodnot a morálku
podřídil potřebám revoluce; tím otevřel cestu jistému druhu
tyranie, která by nastala, kdyby nauky o politické prospěš
nosti a o »účelu světícím prostředky« byly přijaty za ethický
standard společnosti. Tedy to, co vyšlo z humanitních zákla
dů (původního marxismu totiž, vedlo by potom v praxi
k oligarchii, tyranské byrokracii a nesvobodě dokonce i v kul
tuře, to vše proto, že marxistická filosofie je směsí cenných
pravd, nebezpečných polopravd a zásadních bludů. Personalis
té tvrdí, že Marx přecenil nejen význam hospodářských pod
mínek, nýbrž 1 význam boje společenských tříd v dějinách;
vždyť neméně důležité byly boje uvnitř- téže společenské třídy
a stejně i spolupráce mezi třídami! Je také směšné tvrdit, že
myšlenky Sokratovy, Kristovy, Buddhovy, Konfuciovy nebo
Lao-tsovy byly jen »výsledkem vlivů jejich společenského a
hospodářského prostředí«.

Osobnost ve společenství
Dnešní krise je příznačná naprostým zhroucením starého
pojetí humanismu a nezpůsobilostí vytvořit jakoukoli obecnou
morální základnu akce, jaká nechyběla na příklad velikým
obdobím tvůrčího pokroku v lidských dějinách, jako byla re
nesance nebo osvícenství - i když svými důslsdky byla pochy
benou humanistická koncepce svobody a víry v rozum, kde prá
vě chyběla každá norma objektivních hodnot. Personalismus
však nepodceňuje hodnotu vědy a vědecké methody, není to
novodobý romantismus: ví, že moderní věda právě nesmírné
pomohla člověku na přiklad omezit »říši nutnosti« ovládnutím
prostředí anebo zase psychologií a sociologii odhalit v podvě
domých zdrojích a potlačit v zárodcích nesmyslné a nerozum
né počínáni, fysické choroby i zoufalství. Personalismus odmí
tá návrat k těsnému dogmatismu a požaduje naopak vědeckou
methodu i v náboženské oblasti. Exaktní věda může popisovat,
nikoli však vysvětlovat, a leda jen poněkud může
pomoci v oblasti ethiky a estetiky, nemohouc poskytnouti prin
cip, který by usmířil množství potírajících se ethických směrů,
v něž tato hlediska rozděluji humanisly. Absolutní mravní zá- . '
vaznost přijímají personalisté jakožto platnou skutečnost:
V každé situaci existuje akce, která by »měla« být podniknuta
a kterou osoba se správnými a rozumnými emocemi (vyplý
vajícími z vhodné výchovy, zvláště umělecké a náboženské,
a reagujícími na skutečnost, nikoli na pouhé zdání) a disposi
cemi uzná za povinnost a svobodně podnikne, aniž ji bude po- .
sužovat užitkovými měřítky.
V ethice se tedy snaží personalismus o synthesi mezi vědec
kým materialismem a náboženským dogmatismem tím, že
uznává všechny požadavky ducha (ať ve smyslu theistickém nebo agnostickom); v praktické sociologii a politice se
pak snaží vyrovnat protivy mezi sobeckým individualismem
nekontrolovaného kapitalismu a vyřazením a pohlcením jedin
ce v anonymním kolektivu.
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O kultuře a politice
»Kulturní jednotu bychom tedy měli,
ještě nějakou tu kulturu . . .« Povzdech čtenáře.

Jiří Mikula
teď

několik krutých, ale do posledního písmene pravdivých vět
na adresu těch lidí v naší kultuře, kteří se neodmlčeli v truch
livém období září 1938 — březen 1939. Mluvil o vlasti a vire,
snad si na to vzpomene. Někdy kolem 15. března 1946, v da
tu velmi nevhodném, věnoval téže věci úvodník Kulturní po
litiky E. F. Burian a právem žádal vysvětlení, na které
dosud, myslím, čeká marně. Konečně v závěru debaty v in
formačním výboru Národního shromáždění mluvil ministr
Václav Kopecký o věci, která nepatří do této souvislosti,
ale má svou platnost obecně: o potřebě určitého vyjasnění
v našem intelektuálním životě a potřebě i jiných vztahů
osobních. Byly to tři projevy velmi rozumné. Ale položme si
otázku: je takové vyjasnění vůbec možné v ovzduší, které
některé naše listy soustavně vytvářejí, v ovzduší, které se
útokem na Zdeňka Kalistu projevilo tak vehementně ? A ne
propadá dnes třeba nezávislý týdeník E. F. Buriana téže
hysterii, kterou tak smutně prosluly v údobí t. zv. druhé
republiky některé listy naší tehdejší kulturní pravice? Ten
kráte byla skutečně promeškána příležitost k opravdové
a upřímné intelektuální jednotě a omyl těch, kteří nepocho
pili, jaké východisko lze nalézt ze zoufalé situace, jaký je
skutečný příkaz chvíle, nelze zajisté zcela omluvit ani psy
chologickým stavem lidí, kterým právě jako vyznávačům
tradice, jako odchovancům Viktora Dýka nebo Josefa Pe
kaře, zněl snad více nežli komu jinému do uší pláč zmrza
čené koruny svatováclavské, který pod tlakem úzkosti, bo
lesti a vzteku vy vřel nakonec v dykovské: vem hanbu, pij
ji, národe! Ta intelektuální jednota byla pak nalezena v spo
lečném utrpení válečných let a zbytečně rozbita v návalu
poválečné hysterie. Ale je snad tohle důvod, abychom si v naší
kultuře natrvalo počínali jako sloni v porceláně? Mysli si
doopravdy E. F. Burian, jehož list do omrzení udílí dobré
rady třeba redaktorům »Vývoje« a jehož běhounkové (ať
úž sám svůj list řídí nebo ne) podnikají do omrzeni kulturní
štvanice, že lze natrvalo pěstovat v K. P. pusté kampaně
proti jednomu z ministrů a potom obtěžovat všechny mi
nistry žádostmi, aby pracující lid hradil schodky na
hromaděné v budovatelské horečce ? Že lze natrvalo budovat
kulturní jednotu jen jako jednotu inserce a. denunciace?
A myslí si všichni ti, kdo se teď tváří jako skuteční páni
světa, že situace u nás a všude ve světě je dnes doopravdy
tak růžová, že nemáme prozatím nikterak zapotřebí spo
lečné práce všech na společném díle? Tady
nejde o lidi. Existuje opravdu něco, abych užil slov Strindbergových, jako boj idejí. Ať přijdou ti nebo odejdou oni, do
nedohledna bude patrně u nás existovat komunismus jako
ideová síla, bude tu stejně existovat jako ideová síla křesťan
ství a řekněme přímo katolicismus a také liberální myšlenka
není přes všechny žalozpěvy funebrálně zdaleka pohřbena.
Míra slušnosti jedněch bude v jejich soutěži bezpochyby jako
vždycky určována mírou slušnosti druhých, při čemž ti, kdo
se toho času domnívají býti nahoře, ponesou největší díl
odpovědnosti.

Článek p. Václava Běhounka ve vánočním čísle Kulturní
politiky »Věda neb služba mocným« bychom klidně mohli
zařadit do nekonečné serie zlomyslných perfldií, kterými
častuje pül druhého roku trpělivé čtenáře nezávislý týde
ník Emila F. Buriana, kdyby . .. kdyby nešlo právě o docenta
dr. Z d e ň k a K a l i s t u, kdyby docent Kalista nebyl t. č.
navržen akademickým senátem Karlovy university na řádnou
profesuru a kdyby Běhounkův článek nebyl jen vnějším vý
ronem zákulisní kampaně, kterou proti Kalistovi vede ta
táž klika, která hned na počátku naší obnovené samostat
nosti uštvala k smrti profesora šustu. A. protože tedy se má
stát (ó hrůzo!) vysokoškolským profesorem jeden z nejzna
menitějších representantů naší historické vědy, který má tu
smůlu, že je katoíik (dvakrát hrůzo!) a že ke všemu vyšel
z historické školy Josefa Pekaře (třikrát hrůzo!), a protože
žádný z universitních odpůrců Kalistových nemá přes známou
hroší kůži některých nových vysokoškolských učitelů, kte
rým k universitní kariéře bylo v revolučním období dosta
tečnou kvalifikací několik překladů anglických detektivek,
dosti odvahy, aby proti Kalistovi veřejně vystoupil přímo,
pošle se do boje pan Václav Běhounek, který to udělá po
způsobu všech běhounků: vyrve z kontextu nějakého Kalistova příspěvku v anketě »Přítomnosti« z roku 1934 několik vět,
vyrve několik vět z jiného Kalistova článků z roku 1938 nebo
1939 a brevi manu udělá z Kalisty přisluhovače »temných
proudů buržoasně-agrámí reakce«, strůjce protibolševických
kampaní, příjemce »tajných námluv Hitlerových a jeho emisarů« a div ne hlavního vinníka našeho národního neštěstí
z roku 1938. Neodpustí si při tom pathetické deklamovánky
o tom, že »český duch šel za pravdu na hranici, do žaláře,
do bídy, do vyhnanství« (kam šel pan Václav Běhounek?)
a skončí pochopitelně mohutnou tirádou o tom, že se u nás
mnoho lidi domnívá, jako by »oběti revoluce padly nadarmo«
(pan Běhounek, pokud víme, nepadl, alespoň fysicky nikoliv),
a že místa, uprázdněná oběťmi krve, lze obsazovat expo
nenty reakce, aby zase co nejdříve mohla mluvit »reální
politika« buržoasních zájmů — patrně hubeného
doccntského platu a řádkových honorářů dr. Zdeňka Kalisty.
Patřilo by tohle všechno do oblasti kulturně-politické patho
logie. kdyby nešlo právě o případ tichého, ušlechtilého vědce,
který měl s politikou vždycky asi tolik společného, kolik
p. Václav Běhounek s inteligenci, kulturou a smyslem pro
fair play. Že lze u nás udělat germanofila, ne-li nacistu z kaž
dého člověka, který vzal před rokem 1938 pero do ruky,
o tom právě úspěšná činnost všelijakých běhounků nezane
chala v nikom z nás pochyb. Jaký krásný příznivec panské
rasy by se takhle vyklubal ze samého velkého humanisty
Masaryka, kdyby někomu napadlo po Běhounkově způsobu
vytrhávat věty z jeho projevů a vzal si k ruce třeba jen mo
nografii Ludwigovu! A co teprve z některých našich žijících
vědců a politiků, nemluvě už ani o profesoru a t. Č. ministru
Zdeňku Nejedlém, který ještě na rozhraní r. 1938—39 vyklá
dal v »Lidové kultuře« o tom, že německý lid nezradil a jak
toužebně a vroucně šilhá zpoza krkonošských hor po Praze
— šilhal, to je pravda, ale s jakými pocity! Ale nechceme
Předvánoční a vánoční program pražských divadel pokra
a také zajisté není třeba vydávat Zdeňku Kalistovi vysvěd
čuje v cestě započaté již začátkem této sezóny, totiž, v obratu
čení »národní a. politické spolehlivosti«. To by byla komedie,
k osvědčeným a vždy vděčným autorům nebo hrám se širší
kterou od nás aul pan Běhounek nemůže žádat. Vždyť jeho
zábavnou základnou, kromě závažného dramaturgického činu
vina je jasná a lze ji vyjádřit přikázáním každého slušného
Stavovského divadla, které uvedlo Dykova Posla. Viděli jsme
člověka v dobách, jako jsou dnešní: s vlky nevýti. Ještě štěstí,
v poslední době na pražských scénách dvě Shakespearovy
že Václav Běhounek připomněl právě v téhle souvislosti
komedie, jednoho Shawa, jedno vzkříšení diskusní hry s problé
Masaryka a Pekare. Pane Bože, to byly formáty!
Lidské i myslitelské. Nechť se pan Běhounek nemýlí: to byli
nrem úplně passé, a další Buriánovy lidové hry. Až na Posla
lidé, kteří stejně jako F. X. Salda nebo Viktor Dýk patřili
a Bratrství Heleny Malířové, je to tedy repertoár, kterým
do jedné společnosti, do společnosti kultury a du
divadla chtějí čelit stávající divadelní krisi a získat diváky
cha, na něž dnes v naší »kulturní jednotě« zbývá sotva re
hodnotnou zábavou. V tomto směru je ovšem nejvděčnější
miniscence. Není Vám smutno, Františku Halasí, Ivane
Shakespeare, kterého uvedly dvě scény. Ačkoli »Zkrocení zlé
Olbrachte, E. F. Buriane? Ale abychom už skončili tuto
ženy« je nepochybně v dramatickém kontextu Shakespearova
trapnou kapitolu koleni Zdeňka Kalisty, než řekneme několik
díla prací slabší než »Večer tříkrálový«, přece představeni
slov k věci obecné: dílo se měří jen dílem, říkával O-takaí
v odkuršované činohře 5. května dopadlo mnohem lépe, než
Březina. Nechť pan ministr šlIWlství a ti, kdož budou posu
naopak v »poškozeném« divadle Realistickém. Salzerova re
zovat a rozsuzovat, má-li docent Zdeněk Kalista nárok
žie nese opět všechny znaky kudrlinkovitosti a. stylisované
a právo bytí universitním profesorem, zajdou do histo
preciosity, která nám vadila ve Vegově »Sedlák svým pánem«,
rického semináře Karlovy university a vyhledají tam v kni
a jíž Salzer nahrazuje velkou a uvolněnou Shakespearovu
hovně vědecké dílo tohoto h’storika. A bude-li někomu libo,
veselost, rovněž Gabrielova výprava zabíhá do sladkého uče
nechť je změří s dílem řekněme Václava Běhounka. Bude
saného rokoka, ale přes to má představení lehký, rychlý a
pak možná každému jasno, kdo má u nás právo mluvit o vědě
vtipný spád, barevnost, nenásilně aranžované zaplnění je
a kultuře.
viště a několik dobrých hereckých výkonů. Při hypertrofii
děje, záleželo zde víc než kdy jindy na celém souboru. Čtyři
Protože je případ Zdeňka Kalisty patrné začleňován (i kdvž
ctitelé, čtyři sluhové-šašci, dva otcové a řada menších figu
z větší části neprávem) do širší souvislosti, zbývá říci několik
rek je obsazení velmi náročné, zvláště proto, že takřka
slov velmi obecně. Loni k novému roku měl Ivan Olbracht
každá postava hraje vlastní zápletku a nefiguruje jen jako
v rozhlase projev k Českým intelektuálům, v němž řekl také
doplněk. V hlavní dvojici je Langová výborná Kateřina, zprvu
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zabydlená do svého vzteku a nedůvěry, pak moudře a půvab
ně uznávající své zkrocení, v první polovině se sklonem ke
stylisaci, y druhé k nepříliš vhodnému recitativu, což oboje
je patrně ' Vliv- režisérův a Vejražka nezviklatelný a svým
»Bohéma« v Opeře 5. května
, · J
'a »Don Carlos« v Národní m divadle.
. systémem jist» Petrucci«?, dobře vystihující svou převahu
;
'
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■/!
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uimiuvd
u
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i
■ zdravého rozumuí'diád bScátnímí' Více méiiě’ eiegickyrnf' ťtiNení, mnoho .opçr, které dokázaly připoutat k sobě trvalý
1 telí, jež s menším, ,'úspěéhem liřaje Vavrúška, zaskočivši , za
zájem oběcéiístva céléhó sv&ia. Jestliže Pucciniho Bohéma
B. Kubalů (Luňcéžio), J. Spal (Horténsib) a‘R. Hrušínšký
se; může i toubp, . přízní chlubil již -celé půlstoletí, je navzdory
1 (GreíriiÓ),. Ze sluhů7 jé nejlepší7 Grřumio ' VI Hlavatého, i když
S íŕeižie ttóchu,j^řeháhí'jeho clowhstVi; Žatihrkdý1, diváte-íi sé na yšem akademickým odsudkům tím podán důkaz o její života
schopnosti. Bohéma., Tosca i Madame Butterfly jsou kýče,
Housku’jako Traňia, máte dojem, že byl před představe
ale se záblesky geniality. Bohéma je z nich považována za
ním natažen klíčkem a že se na něm každou chvíli může
nejlepší, a to proto, že postrádá oné drastické, na vnější do
1 něco porouchat. Sladkou Biancu si opravdu představuji jinak
jem vypočtené efektnosti, i když nemá jejich dramatické
než usedlou a poněkud Zápecně českou Μ. Kautskou, rovněž
stavby, jsouc pouhým pásmem genrovým výjevů ze života
Baptista V. Plachého je víc karikaturou než má být, chybí
pařížských bohémů, poznamenaného atmosférou z fin de
mu jistá otcovská důstojnost. Z menších postav zaslouží
siècle. Ačkoli je nepochybné, že ještě dnes se vyskytují v La
zmínky J. Chvalina v ženské roli (oč lepší by tohle byl Tratinské čtvrti města světel Rudolfové,. Mimi, Musetty i Marce
nio) ä krejčí J. Mareše. Celkem vzato, je'to dobré předsta
lové, byla zde obava, že v dnešní době, kdy umělci mají penvení, které lze doporučit, zvláště srovnáte-li je s »Večerem
sijní pojištění a čáku na sekční šéfovství, toto libreto bude
tříkrálovým« v Realistickém divadle. Už celý ráz veselosti
chutnat jako víno poněkud vyčpělé. V 5. květnu vystihli to^o
se zde podobá mnohem spíš scénám v pivnici u Fleků, než
nebezpečí a vyhnuli se mu tím, že nenastavili realistické
aby vystihoval Shakespearovu komiku v hlavních postavách
zrcadlo sociálním nedostatkům oné doby, nýbrž naopak při
šaška a Malvolia, jasně hraničící s tragikou. Režisér Škoda
tažlivý půvab scén z tohoto" bonvivantského prostředí obestřeli
hraje neustále na celém jevišti, zcela zbytečně vynechává
romantickým závojem, zdůrazněným výtvarně i pojetím re
předscény a tím roztahuje představení do nevtipné a kožené
žijním. Horší je však skutečnost, že zub času hlodal též na
rozvleklosti, je to Shakespeare školometský, od pochybného
složce ryze hudební, hlavně orchestrální, která nám dnes
odříkávání veršů po operetní veselost K. Máje jako rytíře
připadá harmonicky příliš jednoduchá a zvukově příliš mělce
Tobiáše. Už to, že šaška hraje S. Šejk, je vážným přestupkem
líbivá, ač stále si zachovává svou rytmickou pikantnost.
jak proti Shakespearovi, tak proti obecenstvu, které při po
A stálým také zůstává kouzlo žhavé a vláčné kantilény, kte
hledu na tohoto takřka kabaretního konferenciéra propadá
rá je kořenem sympatií, jež obecenstvo chová k italským
beznadějnému smutku. Tomuto rázu představení se vymyká
operám vůbec. Aby mohla tato stěžejní stránka této opery
jen Olivie S. Smejkalové, jíž by však lépe slušela Viola tro
náležitě vyniknout, je ovšem třeba mít v záloze vynikající
chu křečovitá, ale se smyslem pro verš a pravdův Malvolio.
obsazení pěvecké. Dalo by se i tvrdit, že úspěch Bohémy na
Ostatní urputné bojují s básníkovými verši a zdá se, že nevědí,
něm stoji a padá. Tímto konstatováním by se mohlo zdát,
čím mají být od švihácky směšného vévody E. Dubského,
že osud představeni v 5. květnu je rozhodnut. Není však to
přes studenou Violu J. Petrovické s dobrými místy a Šrámmu tak. Zásluhou výpravy V. Vieha viděli jsme Bohému v no
kova Šebestiána z Mánesa k Marii V. Jelínkové, jež připomí
vém, poeticky laděném rouše inscenačním, s mansardnim
ná Dobromilu Rettigovou. Turbany, křivé šavle, fezy a se
atelierem, postaveným symbolicky na šikmé ploše palety, a
cesní vázy výpravy J. Sládka nepřidají vkusu tomuto před
s miniaturní kavárničkou v dobře rozvrženém obraze dru
staveni, jež Shakespeare by patrně nechtěl svým zvát.
hém. Obraz pařížské periferie ve 3. jednání byl řešen s men
V Disku si zahráli Shawovu veselohru »Volební právo že
ším zdarem. Režiséru Jemekovi patří chvála, že představení
nám« s problémem dnes již málo živým. Na představení jsou
vdechl správné ovzduší a zejména velké komparsní scéně
zajímavé tri věci. Za prvé režie J. Weisse, který z Shawa
vánoční dal vpravdě románskou živost a pohyblivost, věnče
v nedostatku herců schopných konversace udělal crazy-komenou kaskádami konfet. Jen čtveřici kumpánů by prospělo
díi a v pravém slova smyslu rozbil scénu, dále výprava J. méně theatrální strojenosti a více přirozenosti; ovšem tato
Svobody, který i v těchto malých možnostech prokazuje svůj
výtka spadá spíše na hlavy samotných herců. Dirigent An. cit pro prostor a scénu a konečně v našich poměrech nečerl vçdl orchestr čistě, místy však, zvláště v 1. jednání, pří
1 myslitelná ostří a odvaha Sháwovy satiry, která ukazuje mi
liš silně, takže hlasy zpěváků zanikaly za zvúkovóu clonou
nisterského předsedu a vrchního Velitele vojsk Velké Bri- ,, nástrojů.. Sólisté zpívali své party se střídavým štěstím. Nej
. tannie v takových nedb.alkách a zesměšňuje je takí že nám
více si. cením výkon Pechové v Mimi, ačkoliv, jakp obyjdpe,
předhází'zrak, zvláště když si autor nedal ani práci se změ
potřebuje celý prvý akt na rozezpívání. M. Kišoňóyá .vytvo
nou jmen á místo Kitchener říká jen Mttchener; a místo
řila svou Musettu s velkým temperamentem, který dokážu ie,
, ^lípur-Asquith jen Balsqúith. Nelze ani' domýšlet, co by se
že jsem se mýlil v úsudku o jejich hereckých možnostech.
stálo našemu autorovi, kdyby se dopustil jen jédné z urážek
Její ztrnulý výkon v MÍarkétce byl zřejmě důsledkem pojetí
armá'dy, jimiž se Šhawova hra jen hemží, o ministerském
této postavy, podle mého soudu naprosto nesprávného. Její
předsedovi ani nemluvě. Hle, důkaz, že v tomto ohledu se
hlas je technicky vyspělý, tón však zni velmi ploše. Schiller
časy změnily. Herecká úroveň představení velmi nízká, vět
(Marcel), Mráz (Schaunard) a Vích (poněkud překarikošina herců, kromě Bezoušky a částečně Drboutové spíš imvaný Alcindor) podali výkony uspokojující, Kautšký (Col
provisuje než hraje.
line) má fond, technicky i herecky je to však dosud greenO »Bratrství« Heleny Malířové v D 47 by se měl napsat
horn; Rožánkův domácí je postava hlasově velmi nevýrazná.
referát zpívaný, aby se tak referent přiblížil tónu celého před
Kapitola sama pro sebe je Petrákův básník Rudolf. Jedná
se o zpěváka typu gigliovského: má podobný zjev, je stejně
stavení, které živě připomíná časový signál, komponovaný
dojemně nemotorný herec, bříško a hlas má však poněkud
na motiv z E. F. Buriana. Zdá se, že herci D-47 už neumějí
menší. Jeho největší předností jsou jasné, správně posazené
přirozeně mluvit a Vnoučkovi dokonce chybí i ta čistá dikce,
výšky a při poctivém školeni mu jistě kyne budoucnost.
' kterou se Burianovo divadlo vždycky vyznačovalo. Hra sa
Sbory byly nastudovány s obvyklou pečlivostí. I když no
motná pak je spíš dojemná (jako Burianova úvodní úloha
hudební stránce toto představení sotva nadchne někoho, kdo
divadelního ředitele) než dobrá. Právě tak jako u Shawa jde
slyšel Bohému s italskými hlasy (neřku-li pod Toscanmlm
o problém ženské emancipace, ovšem chápaný daleko vážněji
v provedení milánské Scaly), přece přináší četné klady a vs^ě
a s úpěnlivou touhou po pravdivosti, jak v programu správně
bude mít u pražského operymilovného publika velký úspěch.
píše R. Nasková, byl začátek století neuvěřitelně jiný než
dnešek. Ale přece práce skutečného dramatika, podstatně
Posledním novým nastudováním operním v době předvá
proniknuvšího do svých postav by nemohla působit tak hluše
noční byl Verdiho Don Carlos v Národním divadle. Toto je
jako tato diskusní hra s patrnými ozvuky emancipačních a
vištní dílo největšího maestra italské opery stalo se památ
sociálních zápasů a soudobě uctívané literatury, zejména Ibse
ným tím, že vytváří přechodný článek k posledním třem
na a Arcybaševa s typickým motivem ženské desiluse.
jeho chef-ďoeuvrům: Aidě, Othellovi a Falstaffovi. Scénicky
se tato opera ještě přiklání ke stylu efektní »velké onery«
Zbývá se ještě zmínit o druhém vystoupení zájezdového
Mayerbeer-halévyovské (tehdejší »big show«), který ostatně
francouzského divadla des Champs Elysées, které po Lorcově
předznamenává celou druhou tvůrčí periodu Verdiovy tvorby.
Domě paní Bernardy, sehrálo na Vinohradech světovou pre
Tento rys je však v tomto díle ještě zdůrazněn- skutečnosti,
miéru hry Stěve Paseura Víno vzpomínky či Opojení vzpože tato opera byla komponována na objednávku Paříže a ne
minkoú. ;Zabývat se blíže touto hrou i jejím provedením ne
méně i použitím romantického libreta Schillerova ze špa
mám ani chuti, ani místa, protože jde o rozvleklou, erotisonělského prostředí, jež se v tomto směru «^svědčilo již v-Trouvanou á v podstatě trapnou konversačku s ambicemi, což je
badouru. Avšak po hudební stránce rozpoznáváme zde již
druh her, který pro svou- mělkost a falešnou citovost by
autorův mírný příklon k ideám hudebního dramatu wagnerov
: opravdu neměl se octnout na programu souboru, jenž chce
ského, i kdvž ovšem duch, nadaný tak velkou obrazností,
■ representovat současné francouzské divadlo a navazovat me
ani v pozdějších dílech se nikdy nesnížil k pouhé napodo
zinárodni umělecké styky. S úrovní hry rovnoměrně sé sníbenině, nýbrž tyto cizí podněty asimiloval k projevu zcc.a
1 žily i herecké výkony zvláště mužů, a tak téměř tříhodinový
•pobyt wdivadlé sé štal nejen velkou nudóu úičfm ůeomluvitel- ' osobitému. Recitativ přestává v této oneře být - jxřňůCl-.ou
pr<y Spojováni šablonoví tě střižených «trií, které· rozkousko'noů, ale také velkým zklamáním.
Pauper.
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vávaly děj na řadu na sobě zcela nezávislých výstupů, nýbrž
počíná být dramaticky vybaven daleko bohatěji, takže po
malu zastírá hranice uzavřených čísel. Tím i naprostá nad
vláda árie je redukována do té míry, že přestává si podři
zovat drama, kdežto naopak drama počíná si podřizovat árii.
I v posledních třech operách Verdiho centrum charakteristi
ky však zůstává v melodii vokální, zatím kdy centrum cha
rakteristicky wagnerovské leží vždy v orchestru, což je zá
kladní rozdíl v komposičním stylu obou mistrů. Harmonická
chudoba předchozích děl skladatelových v této opeře je však
již přece jen méně nápadná. Osou opery přirozeně nepřestává
být melodika, prosycená žárem jižní smyslnosti a vřelým
pathosem, současné však již oproštěná od trivialit tvorby
ranější. Co se týče libreta, je samozřejmé, že tento výborně
postavený příběh obsahově nás dnes již sotva stačí zaujmout,
takže veškerý zájem se soustředí na výkony hlavních před
stavitelů. Protože to byly výkony převážně velmi hodnotné,
představení se celkově vydařilo. Gottliebova výprava se sice
zcela omezila <na masivní zpodobení scény v duchu starobylé
ho realismu, přece však splnila svůj úkol přijatelně dobrým
rozvržením prostoru. Režisér Munclinger zanechal experimen
tů a vyladil představení do stylové jednolitosti (až na ty
nešťastné ženy ze sboru, oblečené přibližně jako nemocniční
ošetřovatelky, o nichž jsem se marně pokoušel uhodnout, co
asi představují). Ku podivu, ani se nepokusil krále Filipa
vypodobnit jako Franca, ani průvod inkvisice, kráčející
k autodafé, jako šiky falangistů. Vašata udržel orchestr'na
správném dynamickém niveau, což znamená ukázněnost,
v opeře se vyskytující zřídka. Největší předností představení
bylo prvotřídní obsazení rolí, v němž no každé stránce do
minoval velkolepý výkon Zítkův ve Filipovi H., jehož mimické zvládnutí role lze označit jedině za převtělení tak
dokonalé, jaké by se asi mamě snažili překonat 1 naši nej
lepší divadelní herci. Hrdý titul národního umělce mu pa’ří
právem, jež ostatní naši národní umělci mohou jen závidět.
Též měkké bel canto Šrubařovo, pro verdlovskou melodiku
jako stvořené, pevný bas Munclingrův a lahodný bas Kalašův,
dramatický fond Červinkové, bohatý hlas Krasové a čistý
diskant Fledlerové se vhodně uplatnily. Fouze titulní role
infantova byla obsazena pěvcem i hercem povolaným, ale
mikoli vyvoleným: B. Ghorovičem. Zdá se, že sbory dozná
vají zlenšení trvalého. Byly četné aplausy při otevřené šopně
a zvláště pěvec z boží milosti — Vilém Zítek — byl mnoho
' vyvoláván.
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Alexandr Něvský (sov. film rež, S. M. Eisensteina. v kinu
. Šévastopól). — Dívčí letka (sov. film. rež. S. Timošenka v ki
nu Máj). — Má sestra Ela (amer. film rež. A. Halia y .kinu

Hvězda). — Zasněžená romance (amer. film-rež. H. Humbérstonea v kinu Blaník). — Velký případ (český film rež. VKubáska a J. Macha v kinu Světozor). — Ademai, počestný
bandita (franc. film rež. G. Grangierse v kinu Juliš). —Slon a švihadlo (sov. film rež. I. Fráze v kinu Hvězda). —
Zákon velké lásky (sov. film rež. B. Dolina v kinu Koruna).
— U nás v Kocourkově (retrospektivní představeni filmu
rež. M. Cikána v kinu Olympie).
.
Režiséru Eisensteinovi připadl velký úkol ztvárnit umě
lecky myšlenku boje proti nepříteli, jehož vojska musí být
za zákeřný vpád zničena do posledního muže. Eisenstein si za
historický přiklaď takového vpádu vybral Drang nach Osten
německých řádových rytířů, proti nimž byl v čelo Rusů po
staven Alexandr Něvský, osobnost v pravoslavné církvi
později svatořečená. V náznakových scénách načrtává Eisen
stein dobu a tehdejší situaci a přechází k vylíčení obsazení
Pskova Němci a konečně k rozhodující bitvě, jež vlastně
zabírá podstatnou část filmu. Milostný motiv, jenž se tu
v pozadí těchto historických událostí rozvíjí, jp nit slaboučká
a nepřesvědčivá. Vlastní zobrazení zmíněné bitvy a okupace
Pskova je však nesmírné. Eisenstein dovede umocnit výraz,
stejné jako obraz má u něj vždy předpokládanou funkci.
V dokonalé harmonii je v tomto filmu fotografie i hudba,
jež znamenitě podtrhuje údernost slovního pathosu, který
je již neodmyslitelnou součástí sovětských historických fil
mů. Podíváme-li se však na tento film s hlediska myšlenkové
náplně a jeho aktuálnosti, musíme se postavit proti stejně
jako v případě francouzské »Vlasti« a jiných. Známe histo
rické skutečnosti, ale nevidíme důvodu, proč by měly být uvá
děny na přetřes dnes. Mluvil-li jsem o umocnění výrazu, pak
tím silněji vynikne nesmyslnost jakýchsi záhadných obřadů,
jež podle Eisensteina němečtí rytíři konají před bojem. Ta
ké jsem neslyšel, že by se biskupové, třeba němečtí,
potulovali za bitvy po bojišti v liturgických rouchách.
To jsou stinné stránky tohoto velkého filmu, jemuž by
chom rádi přiřkli vyšší místo, než je, bohužel, možno.
— Další sovětský film »Dívčí letka« je průměrná
lehká komedie, jež vedle několika, slovních i situačních
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vtipů v sobě slučuje mnoho nedostatků rázu ryze operetněfilmového. Chybí tempo, chybí i jakákoliv známka snahy
o trochu původní zachycení. — Dvě americké veselohry »Má
sestra Ela« a »Zasněžená romance« jsou toho druhu, o němž
není třeba šířeji psát. První je pokus o crazy-komedii, jež
ovšem zdaleka nedosahuje účinnosti těch, jež jsme viděli
před válkou. V některých scénách je i to přehánění tak ne
věrohodné, že ani diváku, vědomému toho, že se dívá na
crazy-komedii, není příliš do smíchu. Druhá, v níž se nám
opět představuje Sonja Hennle, je jen revuální komedií, jakých
— a lepších — jsme viděli již mnoho. Milovníci jazzu a tančé
si ovšem přijdou na své. O technické stránce není třeba se
zmiňovat —· je jako vždy dokonalá. — Česká výroba nám
představila, svůj další film »Velký případ«. Satirického po
hledu na okupaci bylo velmi třeba. Ve spojitosti s kreslenou
groteskou »Pérák a SS« se tento záměr podařil velmi pěk
ným způsobem. Příběh obyvatel malého městečka, z nichž
některým je udělen záslužný protektorátní svatováclavský
štít, využívá mnoho pěkných situaci a dovede diváka opravdu
rozesmát. A to už něco znamená. Škoda jen, že humor, je
hož jsme tu svědky, je velmi často onoho pivního původu,
jenž je našemu humoru právem vytýkán. Výtky zaslouží
i herecká stránka. Tolik divadelnosti, že je nám místy až
úzko. Je zajímavé, že ani herci mladší generace se tomuto
pojetí nedovedli vymknout. Režijně je patrna rutina tvůrců,
ale nic více. Myslím proto, že kulturciě-politický čin, o němž
bylo v souvislosti s českou filmovou veselohrou hovořeno,
dosud vykonán nebyl. — Francouzi nám představili svou ne
náročnou komedii »Ademai, počestný bandita«, příběh o konci
krevní msty v jedné vsi na Korsice, z něhož by obratný re
žisér dovedl vytěžit mnohem, mnohem více. Takto jsme svěd
ky sice dobrého, nikoliv však vynikajícího výkonu NoelNoela, zatím kdy ostatní jsou podprůměrní. Komika, jež má
místy dobré náběhy, je pak vinou režiséra velmi krotká. —
Pro děti byl uveden sovětský film »Slon a švihadlo«, doka
zující nám, že Rusové jsou v tomto oboru na prvém místě.
Úsilí o opravdový dětský -film je korunováno úspěchem, který
bude patrně podnětem mnoha dalším. Jednoduchý motiv, sku
tečně přizpůsobený možnostem dětského chápání, je vykreslen
pro děti velmi dokonalým způsobem. Malá Nataša Zaščipina
je rozkošná; Doufám, že tady si 1 český film najde své uči
tele. — Pro ’ milovníky zvířat a přírodních krás je uveden,
v kinu Koruna velmi pěkný přírodní snímek »Zákon veliké
lásky«, v podstatě líčení osudu malého lišáčka až do jeho
dospělosti. Přináší mnoho krásných záběrů ze života lesních
zvířat, snímků, jež jinaik jsou těžko k vidění. Dramatická
náplň však t,iochu pokulhává. — Kino Olympie uvedlo sta
rou Cikánovu komedii »U nás v Kocourkově« s J. Weri
chem y hlavní roli. Zatím, kdy na jedné straně objevujeme
několik velmi krásných příkladů pravé komiky a humoru,
na druhé straně s bolestí pozorujeme, žě jsrtié^se zejména
v hereckém projevu nedostali o mnoho dál, než jsme byli
v době natáčeni tohoto filmu. A to je jistě vážné memento.
bs

Tak se píše ...
v »Národní obrodě«: »Je tomu již pěkná řádka století,
kdy se staří Rekové a Římané kochali taju
plnými pověstmi benátského kupce Marca
Po la o zemi asijského bohatství.« (Zaslal J. D., Brno.)

ve »Svobod, novinách«: »Jeho tvrdošíjný zorný
úhel (nasvědčující tomu, že je jeho v 1 drnem bez
nadějně deskr i minován) ho namnoze dovedl
k chaotickému zrelativnění.« (Zaslala J. Ž.,
Hradec Králové.)
ve »Svobodném slově«: »Ve schůzi rady ůstřed. národ,
výboru města Prahy, svedli národně socialističtí čle
nové tvrdý a úspěšně skončený zápas s komunistou
Lukavským.« (Zaslal L. C., Praha XI.)
Čtenářům, kteří nám pošlou perličky z českého tisku,
vyplatíme za uveřejněnou historku 40 Kčs.
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1. Manévry britského loďstva

v Atlantiku. 2. Němečtí vědci
v Americe pracují na zdokonale
ní atomových zbraní. 5. Německý

vědec Heinrich zkouší v Americe
nově vynalezený padák. 4., 5. a

6. Nové typy amerických létají
cích pum, které po vypuštění z le

tadel jsou řízeny k cílí radarovým
zařízením.

Mnoho práce bude jeste třeba,

k

aby lidé bydleli opravdu jako

lidé. 1., 2. Snímky primitivních

?

obydlí v zaostalých krajích Ev

ropy a jižní Ameriky (Peru).
5., 4., 5. Stavební ruch a bytová

kultura v Americe.
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