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CO SE DEJE VE SVĚTÉ
Obraz této doby

mažd’ovací. Nezáleží na tom, byla-Ii ta
to , práva omezována státní a policejní
mocí anebo soukromým nebo v poslední
době státním kapitalismem, nazývaným
také eufemisticky socialismus. V kaž
dém přípádě se tu stále zřejměji uplat
ňovalo to, co nazývá Robert Michels
v prorocké knize »K* sociologii stranic
tví v moderní demokracii« (1911) »že
lezným zákonem oligarchie«. Socialis
tická společnost je posledním slovem to
hoto vývoje.' Je to taková společnost,
v níž politická moc stejně ja
ko výrobní -prostředky jsou
soustředěny v jedněch a těchže rukou profesionálních po
litiků, kteří jsou
zároveň
státními úředníky. Toto je pod
stata socialismu, protože nezáleží na
tom, komu výrobní prostředky titůlárně
(ale už nikoli právně) patří, ale kdo je
drží, kdo jimi vládne. Toto je také je
diný konkrétní a jasný význam slova
socialismus, protože jinak to slovo ne
znamená vůbec nic, nevybavuje žádnou
jinou představil, leč snad nějaké mlhavé
a neplodné sentimentality nebo filantro
pie.
,

Obraz této doby je neobyčejně zají
mavý. Zeptáte-U .se na to kteréhokoli
slovutného sociologa, bude vám o něm
vyprávět rozkošnou pohádku. Začíná ja
ko všechny pohádky: Byl jednou jeden
král. Byl jednou jeden král a tomu pat
řilo všechno: půda, lidé, výrobní pro
středky, kapitál, ius primae noctis á to
ostatní. Král býval leckdy dost milosti
vý: rozdával milcům statky, vydřené
z potu dělného lidu a zahrnoval je dary.
To neměl dělat. Přišlo mů to draho. Jed
noho dne se páni (t. j. milci královi)
vzbouřili, a protože už měli od- krále
půdu, lidi, kapitál a výrobní prostředky
(k právu, první noci si pomohli sami),
rozhodli se teď dělit se s králem 1 o politidkou moc a vládu v zemi. Tak po
vstal feudalismus. Mezitím kvetla
řemesla a pogromy,, a měšťané, ztučnělí
z obojího, vzbouřili se proti panstvu
i králi. Tak došlo k vládě třetího stavu,
k »vládě parlamentů a bank«, jak říkal
nevím zdali už Karl Marx nebo hrabě
Pařížský, rozmohla se buřžoasie a Karl
Marx s Friedrichem Engelsem mohli
klidně vydat komunistický manifest.
(1. P. 1848). Tím nebylo vše skončeno,
Lid u 3tat
jalwnás poučí slovutný sociolog, protože
tepive dn.es, takřka před našima očima,
Vzpomeneme-li si na představu; státu,
rozvíjí se poslední dějství tohoto velko
jak tanula na mysli klasickým theorelepého světového drámatu: vláda .parla
tikům demokracie a jak se k ní ostatně
mentů a bank se končí a čtvrtý
také lidská společnost blížila v literární
stav, proletariát, dělnictvo, ujímá se -.epoše svého vývoje, mohli bychom ob
(jak pravil velký Lenin) moci na pře
raz tohoto státu načrtnout asi takto:
chodu k beztřídní společnosti. To je te
páteří a výkonným orgánem státu zů
dy ta pohádka. Jinak to je také ne
stává štáb nepočetného, výkonného a
smysl.
>
nepodplatitelného úřednictva, chcete-li,
byrokracie. V jeho čele stojí vláda, od
povědná parlamentu a kontrolovaná par
Kam šel vývoj
lamentem. Postavení vlády a byrokra
Člověk, který se dívá na vývoj lidské
tického aparátu, který jí podléhá, není
společnosti vlastníma lidskýma očima a
hierarchické, nýbrž funkční a v poměru
nikoli mlžnými brýlemi theorií, podo
tkne k této theorií ustavičného rozšiřo • k národu služebné. Tvoří-li vláda a by
rokracie »stát« ve smyslu státní moci
vání moci patrně toto: Není pravda, že
(musíme dbát o to. abychom slovům
by se v posledních desetiletích moc ve
dávali nějaký konkrétní obsah a smysl),
společnosti rozšiřovala na stále širší a
je v přímém zájmu demokracie, aby
širší vrstvy lidské společnosti. Neklatento stát nebyl příliš silný, aby ho
me-li nás zrak a sluch, tedy zkušenost
bylo co nejméně. Othmar Spann nebo
a tradice, největší decentralisace moci
a tudíž i nejširší demokracie a svobody • Cswald Spengler posmívali se takovéto
demokratické představě státu velmi
dosáhlo lidstvo prozatím někdy na širo
pregnantnim slovem »Nachtvzäcliterkém přelomu devatenáctého. a dvacáté
staat« — stát v úloze nočního hlídače.
ho stolPí. Bylo to údobí, kdy poměr
Demokratickou představu státu vyjad
ně největší počet duchovně
řuje toto slovo vskutku velmi případně.
svobodných a h mo t n ě nezá
Vlastní politickou representaci, ťistřevislých jednotlivců spravo
dím a střediskem, ohmskem politické
val s v é věci a věci společnosti bez
moci je parlament. Oddělení vládni (vý
přílišných zásahů státní moci a tuto.moc
konné) a zákonodárné moci je samo
.
1-pnrvn. vv^vářel, než aby jí byl di
zřejmé. Nad občany, nad byrokracií,
rigován. Od té doby jsme vykonali spise
nad státem vládne zákon, právní řád,
cestu znět. Stejnou měrou, jakou v té
který lze měnit opět jen zákonem a
• době rostla abstraktní práva
k jehož ochraně je tu (t. j. k ochraně
člověka, drobila se a byla odbourá
práv občana) nezávislé a nesesaditelné
vána konkrét ní práva člověka
soudnictví, nezávislé jak na moci záko
— právo ďsnonovat vlastním časem,
nodárné, tak na moci výkonné. S’ át se
vlastní prací a vlastním majetkem, prá
nemá zabývat výdělečnou činností, nemá
vo na vzd^lňní podle vlastní ehut’, m-ábýt podnikatelem a obchodníkem. Cokoli
vo na svobodu osobní, tiskovou a shro-
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Kopeckiáda číslo ďv5
Dne 13. listopadu obvinil pan minlnr
■ informací Václav Kopecký v informač
ním výboru ONS týdeník čs. strany li
dové „Obzory“ takto: „Prohlašuji, že ne
lze strpět prolisovětské provokativní
psaní »Obzorů«... »Obzory« záludně
útočí na linii čs. zahraniční politiky,
hlásají jinou čs. zahraniční politiku,
tendenčně zlehčují naše spojenectví
s SSSR a stavějí do hanebného světla
svými pomluvami sovětského spojence
i druhé naše slovanské spojence a bratr
ské národy ... »Obzory« se nezastavo
valy áni před útoky na odpovědné či
nitele čs. zahraniční politiky ... Nepří
pustné trestuhodné psaní »Obzorů« ...
»Obzory« píší zlověstně a nepřátelsky
proti SSSR ... Takovéto psaní nemůže
býti trpěno, nemůže zůstat bez trestu ...
Náš lid nestrpí, aby byl zločinné urá
žen Sovětský svaz. Náš lid nestrpí, aby
někdo
podvracel
naše
spojenectví
s SSSR... aby u nás mohla se formovat
nová pátá kolona, která by národ a re
publiku znovu zradil a.“
Tato obviněni z velezrady a ze zločin
nosti ve svém ústním projevu pan mi
nistr Kopecký blíže nedefinoval, aniž
■ konkrétně vysvětlil, kterých trestních
■ předpisů lze na základě zmíněných ob
vinění použít. :
Místo toho v následující schůzi infor
mačního výboru ÚNS dne 20. listopadu
dalo ministerstvo informací rozdat sou
pis výňatků z týdeníku „Obzory“; sou
pis, který má 13 stran, obsahuje celkem
40 citátů z „Obzorů“. Tím mělo patrně
být. ministrovo paušální obvinění kon
krétně doloženo. Ze zmíněných čtyřiceti
citátů šestnáct nejsou však citáty toho,
jak píši „Obzory“, nýbrž jsou to citáty
ze západního tisku („Manchester Guardian“, „Observer“, „Osservatore Roma·
no“ utd.): Ministerstvu informací zcela
zřejmě unikl informační ráz prvních
šesti stran každého čísla „Obzorů“, kdy
soudn.ému čtenáři tohoto týdeníku
jsou předkládány hlasy cizího tisku tak,
aby si mohl utvořili vlastní úsudek
o smýšlení a politické linii jednotlivých
států či zájmových skupin. Kromě toho
soupis ministerstva informaci zcela za
mlčuje, že vedle těchto citátů ze západ
ního tisku, které jsou přirozeně často za
kročeny proti SSSR, otiskuji „Obzory“
též citáty ze sovětského tisku, které jsou
zase s ohledem na dnešní situaci, zakro
čeny proti Západu. Jsou tu citovány oba
tábory podle staré zásady „audiatur et
altera pars“, kterážto zásada není patrně
naší informační službě známa.
Tato široce založená akce ministra in
formací proti týdeníku jedné ze stran
Národní fronty ztroskotala v informač
ním výboru přímo hanebně. ..Obzory“
ta podkladě obsáhlého materiálu z po
sledního ročníku prokázaly nad slunce
jasně, že referují po pravdě, že kritisuji
všechno nesprávné a mír i spolupráci
národů ohrožující, at se to děje na zá
padě či na východě, že v mnoha přípamůže s úspěchem vykonati, kteijpukoli
funkci ve Státě může se zdarem plniti
nižší složka v hierarchickém uspo
řádáni společenské organisace, to nemá
nikdy býti přenášeno na vyšší složku
této organisace. Stát nechť je budován
z d o 1 a: nechť je budován jako které
koli jiné svobodné sdružení svobodných
lidi, aniž je mu připisována jakákoli
mystická nebo metnfvsická inspirace.
Toto jsou demokratické ideály, kleré
zdaleka nebyly př^konánv vývojem. B”de asi ještě nějakou chvíli trvat, než se
k nim znovu přiblížíme.
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dech mají příkřejší stanovisko v kritice
■politiky třeba USA, než pil 'hodiíocéňl
politiky SSSRj .žje vlastní redakčnf ko
mentáře svědčí o upřímném. nekonjunkturálním přátelství k. Sovět
skému svazu atd.
Po této porážce, utrpěné na parla
mentní půdě přispěchala na pomoc mi
nistru. informací soudružská „Tvorba“,
která opakuje všechna zkomol·. nát uče
saná a přičesaná tvrzení ministerstva
informací, jež byla tak přesvědčivě vy
vrácena. že sám ministr informací v zá
věrečném projevu se snažil o zmírnění
svých původních výpadů. Nebudeme
proto mařit čas a plýtvat místem novou
polemikou s „Tvorbou“, jež sotva může
m ítivíce štěstí a rozum u než soudruh;mi
nistr. Děkujeme však redakci „Tvorby“
za bezplatnou propagaci našeho listu,
mezi svými čtenáři. Jsme také vděčni
ministerstvu informací, že poskytlo
„materiál“-proti „Obzorům“ sovdružskému listu. Přesvědčilo tak snad veřejnost,
že přece jen není tak docela zbytečné.
P. T.

Je revoluční proces skončen?
V novoročním čísle listu, světového
formátu zabýval se touto otázkou Anto
nín Zápotocký a také někteří jiní stát
níci a politikové dotkli se jí v novoroč
ních projevech kladně , nebo záporně.
Revoluce je jedno z těch slov, která sa
ma o sobě nemají mnoho smyslu, slov
»neplných obsahem«, jak se, tuším, říká
v gramatice. Nutno vždy dodat, jaká
revoluce, v čem revoluce, k jakému cíli
revoluce. Teprve cíl je ospravedlněním
revoluce, a to tenkrát, až je dosažen.
Obáváme se, že nmoho lidi nedbá příliš
těchto subtilit. Antonín Zápotocký na
př. si jenom tak pohrává slovem revo
luce jalco letní vítr strašákem, dělaje
»bububu« na. neposednou buižoasii.
Nechť mu slouží ke zdraví! Permanentní
revoluce na druhé straně je slušivým
ideálem trockistů, věěnýeh studentů,
kasařů a jiných pochybných existencí,
které mají rády kratochvíli. V čem je
u nás revoluční proces skončen ? Je
skončen potud, že se podařilo zmobilisovati dostatečně mohutné sily intelektu
ální, fysické i mravní, které se rozhodly,
že se už nepodrobí žádnému diktátu,
neustoupí před žádným násilím a ne
dají se zastrašit žádným . terorem. Je
skončen potud, že nebude nadále možno,
aby půl milionu lidí bylo terorisováno
pěti nebo třeba padesáti tisíci, aby lid
byl terorisován »lidem«. Jednomyslný
odpor proti Ďurišovým 6 zákonům stojí
právě na této základně. Není totiž mož
no, aby hypothetický souhlas několika
desítek tisfc sedláků nebo třeba jen je
jich hypothetických představitelů byl
vykládán jako souhlas celého venkova a
aby jej takto bylo používáno. Domnívají-li se někteří stoupenci lidové demo
kracie v komunistické straně, že votum
sněmovny je pro některé důležité zále
žitosti příliš úzké, nedostatečně repre
sentativní, nuže, mohla by snad nová
ústava, na níž se právě pracuje, vytvo
řit možnost, aby se o takových důleži
tých 'věcech rozhodlo přímým hlasová
ním lidu, řádným referendem. Minister
stvo informací by si zajisté dalo zále
žet na přípravě takové masové akce.
»Lid« by se pak alespoň občas pocvičil
ve svém základním občanském právu,
když volby do místních, okresních a
zemských národních výborů zdají se být
prozatím v rámci ďvouletky luzným
snem.

A cc znáradněiú?
ícštližé se db revolučního procesu za
hrnuje také iláéě znárodnění a vedou-Ii
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se i tady debaty, je-li či není-li v této
oblasti·· znuiodxxovací proces , skončen,
nebude zajisté pokládáno za nezdvořilé,
výsiovíme-: l přesvědčení, ■· že “by · t oahodně skončen, bytí , neměl. To,. Oo .jsme na
našem znárodnění dosud vykopali, byl
opravdu jen pranepatrný, nesmělý první
krůček. Soukromokapitatistický systém
jsme prozatím nahradili státněkapůaiistickým systémem, jednoho anonymního
majitele jiným anonymním majitelem,
cudně zahalujícím bilance svého znárod
něného podniku. Na místo soukromého
podnikatele pana X. přišel se prozatím
posadit pan Y., státní úředník a majitel
té neb oné politické legitimace. Toť vše,
co se prozatím přihodilo. Není toho
mnoho. »Dělníci, teď jsou továrny va
še!« Tento halasný pokřik socialistů
všech odstínů a barev zavdává neustále
dělnictvu příležitost k úvahám, nakolik
se staly továrny skutečně jejich ma
jetkem, oč jsou na tom, pokud jde
o skutečné vlastnictví továren,
vlastnictví výrobních prostředků a uži
tek z jejich výnosu lépe, nežli tomu by
lo před nějakým rokem. Domníváme se,
že toto vlastnictví musí nabýti daleko
konkrétnějších forem, nemá-li na místo
revoluce zůstat na pouhé substituci,
náhradě jednoho majitele jiným majite
lem, jednoho šéfa jiným šéfem. Půjde
o to, nakolik bude každý jednot
livý dělník, nikoli závodní rada, ni
koli stát, podílníkem na společném
vlastnictví, půjde o to, jak se toto sku
tečné vlastnictví konkrétně proje
ví na jeho mzdě, na jeho životní úrovni,
na pracovních podmínkách, na tom, ja
ký bude mít ze svého vlastnictví prak
tický užitek. Hle, proč nemůže být i
znárodňovací proces dosud skončen! Je
skončen, v tom jsme zajedno, co do roz
sahu, není skončen, co do vývoje svých
forem. Nelze mluvit o revoluci tam, kde
námezdník zůstal námezdníkem. »Půda
patří těm, kdo na. ní pracuji.« Není dů
vodu, proč by toto heslo,‘ uplatňované
se zdarem v oblasti zemědělství, nemělo
být uplatněno také v hluku továren. Re
voluce není zajisté skončena, dokud tyto
továrny budou patřit těm, kdo v nich
pracují, jenom nějakým mlhavým for
málním a títulárním způsobem, dokud
těm pracujícím, každému z nich zvlášť,
i když třeba ve společenství ostatních
pracujících, nebude vlastnictví a uži
tek z'něho zaručen právním řádem,
dokud se prostě dělník nestane majite
lem, vlastníkem, pánem.

Revoluce není skončena
Revoluce není tedy skončena — sou
hlasíme s Antonínem Zápotockým — po
kud proletář zůstal proletářem, pokud
se z šedivých lidských mas nevynořil
člověk. Zajisté, je snažší ovládali sto
lidí nežli deset. To je stará zkušenost
všech demagogů. Masa řve — v kraj
ním případě (zvykli jsme si však v po
slední době také na obraz učesaných,
tichoučkých mas), — ale nikdy se ne
ptá. Neptá se, jaké hodnoty byly z ná
rodního majetku promrhány, utraceny,
rozchváceny a rozkradeny v nově na
bytých krajích a zda by snad souhrn
těchto hodnot nezabezpečil národnímu
důchodu větší přírůstek nežli sobe ha
lasnější propaganda. Neptá se, proč, byl
do továren a do dílen úmyslně vnesen
chaos, zmatek a neřád, neptá se na cel
kovou bilanci ztrát, neptá se, ko
lik měsíců nebo let nedostatečně hono
rované, podceněné práce bude náprava
těchto ztrát vyžadovat. Masa še neptá,
jaké to byly důvody, z nichž byl ne
možně nadmut veřejný byrokratický
aparát, a slyší-li 'o rešijrkci. zmenšení
počtu tohoto' neúnosného úřfedhictVá, ůe-

ptá se, kdo a kde je ten, kdo ty úřední
ky před několika měsíci do úřadu bral.
Masa se neptá, jak to přijde, že pří
růstek na vlastnictví/ tolik výrobních
prostředků v rukou 'národa," · znamená
hoiší společnou živoirií úroveň, proč ta»·
nec cifer, o něž se lepši výroba,;» nemá·
pražádného vlivu na výši cen, na cifer
ní jakost papírů ve vlastní peněžence,
proč vyhlašovaný růst národního jmění,
národního důchodu je doprovázen pode
zřelým zjevem, že se totiž osobní jmění,
soukromý důchod každého z nás pode
zřele sesychá. Hle, proč není revoluce do
sud skončena. Na jejím konci uzříme to,
co svět zřel na konci všech revolucí:
že se z šedivých lidských mas vynoří
lidé, že revoluce dostane ústa. To, co
svět zřel na konci všech revoluci: že
žádá účet po svých Dán tonech, Maratech, Rcbespierrech, Trockých. Oč věíší
nebo menší bývá rozdíl v jejich formá
tech, o to honosnější nebo méně honos
ný bývá také jejich pohřeb.
L>. J.

Je hoden každý děWk mzdy své?
Onehdy kterýsi oficiální expert doka
zoval v radiu, že dočasné platové nadlepšování j:dněm a mírné post hsvání
druhých je nutné, neboť stav produktiv
ní výroby není dosud takový, aby i vel
mi pilný dělník si skuteč. ě zasloužil své
mzdy. Poněvadž bylo nutno udržeti po
četné stavy především u výroby, bylo
nutno částečně zmírniti platové vyrov
nání v jných kategoriích. Mohli bychom
namítnout, že na příklad práce součas
ného sedláka, selky a jeho dětí, bez če
ledě a stálých pracovníků, podobá se
soustavnému stachanovštění a přece je
mnohem niže honorována r.ež produktiv
ní činnost ji ých odvětví, tak zvaně
městských, máme však na mysli poměr
ještě křklavější. Jak ono platové umír
něné vyrovnání v praksi vyhlíží, o tom
pohovořil v parlamentě jeden miirstr a
po něm několik poslanců.. Po vš/eh řečech,
o tom, jak nový lidové demofcretteký
stát bude pečovat5 o dušrvni pracovní
ky. platí tento stát českému učiteľ 2.G0
Kčs za hodinu. tedy vrzdu, j’ž u nás ne
má ani metař na ulici. Je pod:vuhoďné. že ÚRO, do něh ž uč:telé byli zařa
zení, a iž se jich kdo vůbec ptal, s tě
mito poraěrv souhlasí a pobouřené a roztrnčené i.č:ťc’stvo tiší, a přece by to
mělo být! ÚRO. organ^rco zoměstranců, jež by se měla učiteľstva zastat. Ne
bývalo u nás n’kdy zvykem, aby resort
ní ministr přesazoval než-’davky zkuše
ní platil proti odborové organizaci, kte
rá souhlasí s udržením život í úrovně.
Generální tajemník ÚRO m-rě jezdí no
vč telskvch schůzích a chlách-lí Učite
lé na něho rozkročeně všude vdán: »Po
vězte nám, kolik moií funkbmnáři ÚRO
a kolík úřrdníci ÚRO!< Jedna resolvce
uč’telská doko ce protest’. <e, aby fun’*conáři ÚRO na něž zbídnče’é rč telstvo pk’tí roř"ě až 1 000 K*s měli mě
síčně 25.000 Kčs a m’adí úředníci matu
ranti 6.500 Kčs měsíčné, zatím co uči
telé mají průměrný plat asi 2.500 Kčs.
pa
Eth.fka liťfs’ré práce
Zůstává nanejvýš pozoruhodným zje
vem českého soudobého živo‘a ■ veřejné
ho, že no tolika poučeních nejedné z pe
riod filosofie českých děíin, uzavírají
cích, že mohutná agrese hospodófrkého
blahobytu národa bez úzce souběžné pa
ralely agrese duchovni je prvkem de
struktivním, neozval se mimo dr. Jana
Šrámka nikdo, kdo nraeovní vynětí ná
roda pedepřel bv hlubokým smyslem
morálního noslání práce.
T’<’?.sťn.T'«*ví vtdeokv přesně progra
muje, Žě. 01 Je občianske ^ólečnosti, spo-
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lešenského dobra jako prostředku k nejvyššímu možnému hmotnému blahobytu
veškerého občanstva lze dosáhnouti to
liko v řádě činném. Je třeba práce, spo
lečného úsilí všech! V této společné čin
nosti nalézá jeden z neměnných, metafysických prvků definice společnosti.
Práce člověka je uvědomělá, rozumná
činnost lidská, jejímž cílem je opatřo
vání prostředků, nutných k rozmanitým
potřebám. Činnost, nezávislá na rozumu
a vůli, bez zacílení k objektivní hod
notě, k odpovídajícím požadavkům lid
ských potřeb, nemůže býti nazývána
prací ve vlastním smyslu. Opatřováním
věci však nerozumějme pouze shromáž
dění přírodních statků, nýbrž vytváření
nových hodnot! Mohli bychom se vy
jádřit, že cílem práce je vytváření lid
ských hodnot v nesčetných kombinacích
lidského úkonu, začleněného svým nejbllžším předmětem do stupnice bližších
cílů člověka. V tom smyslu nadřazujeme
v soudobé hospodářské soustavě myš
lenkové — povolání nad zaměstnání! —
pro jeho ethlcké motivy vnitřního sjed
nocení se s prací. Budeme se dožadovat
vyššího stupně odpovědnosti hlavně tam,
kde jde o rozhodováni vzhledem k cíli
práce a nedáme se umlčet všude tam,
kde soustava hospodářská by ubíjela
soustavu kulturní a bránila distribučně
eorávné činnosti v cblasti společného
dobra a duchovních hodnot jako prak
tické aplikace výtěžků vědy, krásy a
pravdy
Křesťanská filosofie zdůrazňuje, že
vedle jsoucnosti je činnost základním
.účinkem formy, že činnost náleží k do
konalosti a plnosti věci — k její hodno
tě. Definujeme, že tedy ‘práce náleží
nutně, protože přirozeně k dokonalosti
člověka, je dovršením jeho existence po
zemské a nezbytňým prostředkem k do
sažení hodnot mravních. A přesto vy
slovujeme podmínku, že práce je věcí
dobrou jen tehdy, je-li k náležitému cíli
usměrněna rozumem, že tedy neslouží
morální úchylce, nýbrž morální spra
vedlnosti. Je to názor pseudoidní, jenž
křesťanství chce přičítat názor, jako
by práce byla trestem člověka. Vždyť
v člověku jsou přirozené principy růz
ných činností, jako schopnosti, vlohy,
záliba, pohotovost tíhnoucí k té či oné
činnosti a pod. Totožně pseudoidní a
mylný je názor, viděti v práci samé
smysl a naplnění života. Věci neexistují
jen pro sebe, své vlastní dobro, nýbrž
jsou podřízeny cílům vyšším. A tak i
práce není o nic víc než prostředek k do
sažení vlastního cíle života.

Jde o práci poctivou
Práce je cosi osobního, neboť je pro
jevem individuálního rozumu a svobodné
osobnosti. Je čímsi nutným, neboť
k ukojení potřeb je nezbytnou práce. To
je neměnné pro práci duševní i tělesnou.
Z nutnosti práce vyplývá samozřejmě
1 její závaznost. Ovšem heslu, že práce
je pro člověka závazná, nelze rozumět
v tom smyslu, že by každý jednotlivec
i byl povinen stejnou měrou a za všech
okolností pracovat duševně nebo tělesně
bez rozdílu. A především to neznamená,
že by byl každý člověk zavázán vý
lučně k práci tělesné. Na druhé straně
však, protože jsrrle svědky hrubého úpadku pracovní morálky, výslovně pod
trhujeme, že pokud je tělesná práce
uspořádána k získávání živobytí (neboť
nikdo není oprávněn získávati si je způ
sobem nedovoleným), je zjevně pod pří
kazem, a to nikoliv jen práva positiv
ního, nýbrž i přirozeného. Mluví-li se
o spolupráci, záleží především ve spe-
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cialisací práce a její dělbě, zaměřen!
k společnému užitku. Proti dnešnímu
omylu marxistických theoretlků práce,
lze nevyvratelně odporovat námitkou, že
je-li duševní práce provázena námahou
neméně než tělesná, a namáhá-li se
nad to při duševní práci i tělo, bylo by
jistě nespravedlivé, požadovali ještě prá
ci tělesnou, poněvadž by se takto žádal
vlastně dvojí výkon. Je samozřejmé, že
i tělesně pracující člověk musí žít du
ševním životem natolik, nakolik to vyža
duje zachování základních mravních
ctností. V minimu je to přisvojování a
požívání výsledků duševní práce jiných
a rozvíjení činného úsilí mravní vůle.
A jak máme ve své práci uplatůovati
mravní ctností, je v zásadě obsaženo už
v příkazu, abychom konali práci pocti
vě — tak, aby zamýšlené dílo odpoví
dalo plánu a vyhovovalo potřebě. Už
samou poctivou prací uskutečňujeme
její mravní cíl a získáváme pro sebe
i jiné mravní hodnoty kromě hodnot
spravedlivosti. Tělesná práce, konaná
poctivě, nepřináší jen hmotný zisk; vy
plácí se i duchovně — v tom smyslu,
že jí člověk nabývá positivního oboha
cení celého svého mravního charakteru.
Člověk se stává podobným své práci.
A je-li to tedy práce řádná, poctivá,
zachovávající
pevný řád, směřující
k trvalému, souladnému i užitečnému
výsledku, potom se vtisknou průběhem
času i tyto její rysy do povahy pracu
jícího a dají jí pevné vyhranění. Pevnost,
poctivost, soulad, rovnováha, schopnost
účinné pomoci, pokojná vnitřní radost:
to jsou rysy dobrého dělníka rukou a
toho všeho může člověk dosáhnouti už
tím, že si poctivě vydělává svůj chléb.
řh

Obdrží češti spisovatelé snad
i uniformy?
Kterýsi člen Syndikátů českých spi
sovatelů si veřejně v novinách pochvá
lil, že konečně se členové Syndikátu
dočkali nových legitimaci, takže půl
druhého roku po revoluci nemusí už používati legitimací starých, s německým
textem na- prvém místě. Nové legitima
ce jsou prý vkusné, milé, což konec
konců chápeme, nebof jsou i poukáz
kou pro vstup na Dobříšský zámek, za
tím literárně proslavený více bankety
než uměleckými činy. Legitimace ne
jsou. ovšem všechno.· ‘Spisovatelé sdru
žení v Syndikátu obdrželi anebo obdrží
i vkusné a milé odznaky, jež budou ho
nosně hlásat světu, že jejich nositelé ná
ležejí mezi nejen povolané, nýbrž i vy
volené. Nevíme, co by tomu řekl Ota
kar Březina a jiní velcí spisovatelé ne
dávné minulosti, kteří zásadně odmí
tali i pjuhé členství v různých spisova
telských organisacich. Nedovedeme si
představit, že by se na jejich klopě ob
jevil odznak, hlásající honosně světu,
že kolem kráčí velký člověk. Stalo by
též za úvahu, zda by ministerstvo infor
mací nemělo obléci své spisovatele pří- .
mo do uniforem. Tak by aspoň nikdo'
nebyl přehlédnut. — Podobně jako od
znaky i .uniformy by nejhorlivěji nosili
právě ti, o nichž zatím jejich knihy
anebo dokonce jen časopisecké články,
neřekly nic konkrétnějšího. Hezké by
bylo, kdyby při každé návštěvě z ciziny
na nádvoří dobříšského zámku nastou
pila garda asi 1200 lidi s odznaky spi
sovatelského cechu nebo dokonce v slav
nostním stejnokroji, s hudbou a pra
porem.
'
pa

Vánoční poselství papežovo 7
Jestliže se soudí, že vánoční poselství
papežovo je pesimističtější nežli některé
poslední projevy Státnixů, tu je třeba
si uvědomit, že plán politiky nemůže
být plánem Církve, tím méně plánem
citu, křesťanského. Žáci Machiavelliho
mohou krčit rameny, když Pius XII. si
stýská na zapomnění, do něhož upadla
Charta atlantská. Mohu tvrdit, ze po
minulé válce byly prohlašovány zásady
podobné a že se jich příliš nedbalo.
Přesto však byl učině.i pokus, aby byly
aplikovány v mírových smlouvách. Ten
tokrát byly hozeny přes palubu s lho
stejností, jíž se vyrovná jen netečnost
lidu, národů. Více skličující nežli cho
vání státníků je slabá reakce veřejné
ho mínění, otupeného, demoralisovaného
dvěma velkými válkami a politickými
naukami, v nichž nepřítomnost jaké
koliv morálky jde od nuly k nekonečnu.
x Svrchovaný velekněz se může stěží
rozhodnout pro mír, založený na rovno
váze sil a na zájmových oblastech. Přes
ztroskotání Charty vyzývá však vedou
cí velikých národů, aby obnoví>i mír
spravedlivý a definitivní, aby praktiko
vali moudrost a upřímnou obětavost
s ohledem ke společným zájmům celé
lidské rodiny. Jde až tak daleko, že na
značuje přesné a konkrétní rady, které
ukazuji, že pozorně sledoval události po
sledních let, že postřehl nedostatky před
chozích smluv. -Proto praví: ->Bude tře
ba v nástrojích míru vybudovat jasně
vymezená opatření, která dovolí tyto
nástroje míru revidovat, a to tak, aby
mohl být slyšen hlas rozumu a spra
vedlnosti, jestliže by toho bylo zapo
třebí.«
Ani rozvrat v podmínkách válek a,
politiky následkem objevu neuniká svá
tému Otci. Poznamenává, že atomová
bomba uvádí problém odzbrojení do nové
fáze, a táže se, zda by se nemohla přes
všechno stáli nástrojem míru, jenž by
podněcoval hrůzu a děs před válkou.
Proč by bázeň nemohla dokázat to, co
do nynější chvíle nemehlo dokázat lid
stvo a láska k bližnímu ?
Jestliže svátý Otec se oddává těmto
nadějím, udivuje snad, proč tyto jeho
naděje nejsou posíleny vývojem u’áloští
v posledních týdnech. Mezinárodní uvol
něni je nepopiratelné. Bylo dosaženo
mimořádných úcoéchů v New Yorku,
jsou očekávány další v Mcskvě. Papež
se o nich nezmiňuje. Přesto se však do
týká obrovského úsilí státníků v mimilém roce.

Marné pokusy o zdolání Církve
Jesiliže odraďuje od příliš krutých
opatření proti poraženým národům, tu
mluví jako hlava křestanství;/a z téhož
titulu připomíná příšeru hladu a žádá
všechny, jimž je to možno, aby přispěli
na pomoc milionům dětí a mládeže,
ohrožených bídou;. proto také vyzývá
národy, aby zapomněly na city nevra
živosti a mstivosti, aby se navzájem
snášely, aby si vzpomněly na poučení
Evangelia, aby byla vzkříšena křesťan
ská komunita. A také jako hlava Círk
ve povstává proti protináboženské vlně,
kárá ty, kteří by před ni zůstali stát
s rukama skřiženýma, se skloněnou hla
vou a chvějícími se koleny; proto také
odhaluje taktiku nepřátel Církve, která
je stále táž, a prohlašuje, že všechny
pokusy na zdoláni Církve jsou marné
a předem zlomeny.
Není snad přes všechno v tomto vá
nočním poselství papežově určitý zásah
do oblasti politiky? Církev rpá zrak za
měřen k onomu světu, ale také k to
muto světu, neboť na onom zakládá se
tento svět. A když Církev připomíná
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učení Kristovo, je nutno počítat také
se zájmy čistě časnými a lidskými. Pa
pež je přesvědčen, že velikým problé
mem dnešní doby je to, aby idea křcs. r.ská byla uvedena do politiky národ
ní a mezinárodní, totiž aby začala
zmravňovat všechno politické děni.

Mezi Ruskem a Britanií í
Britský rozhlas vysílal přednášku
prof. H. Taylcra o rusko-britských vzta
zích, v níž tento znalec střed..í Evropy
a osvědčený přítel naší země řekl:
••■Sovětský svaz nastoupil na místo
Německa jako největší evropská moc
nost. Podle mého názoru, nemá dnes
Rusko ani sílu, a».i chuť do útočné vál
ky. Pŕáte'é Ruska a Rusové sami si uškodili tím, že přehánějí sílu SSSR. Rus
ko však není průmyslový g:gant. Dnes
je produkční kapacita Ruska asi stejná
jako naše (Britannie). Rusko nemá ta
kové reservy, s jakými my můžeme dis
ponovat. D. es by se Rusko nemohlo od
vážit útočné války, i- kdyby ji chtělo.
Mncho ľdí, kteří si přáli pakt s Hitle
rem. se nyní ptá: »Jaký je rozdíl mezi
Stalinovým Ruskem a nacisťckým Ně
meckem?« Odpověď je prostá: Sedm
milionů ruských mrtvých, kteří leží me
zi Stalingradem a Berlínem. Němci bo
jovali za ovládnutí Evropy a světa. Ru
sové bojovali za to, aby byli ponecháni
na pokoji. Nezapomeňte, že Rusko bylo
Evropou napadeno třikrát za 50 let a
vždy to způsobilo velikou zkázu: němec
ká invase 1914, britská intervence 1919
a druhá německá invase 1941. Nemys
lím, že Rusové považují anglo-americký
útok na Rusko za nevyhnutelný. Ale
z amerického tisku by mohli mít dojem,
že by se tak mohlo stát. Americký tisk
líčí Ameriku jako příliš připravenu ho
dit atomovou pumu na. komunistické
Rusko. Rusové věří, že čas je na jejich
straně. To je základem ruské politiky.
Dívají se do budoucnosti s důvěrou. Je
li válka mezi Amerikou a Ruskem ne
vyhnutelná, měla by být britská politi
ka vedena snahou nezúčastnit se toho.
Ovšem není-li toto střetnutí nevyhnutel
né, pak britská vojenská koordinace
s brannými silami USA slouží pouze k
tomu, že se to stává pravděpodobnější.
Je to příklad britského pokrytectví, kte
ré se již častěji projevilo v Evropě. Vý
hody spolupráce Britannie s Ruskem
jsou tak zřejmé, a nebezpečí spolupráce
s USA tak velké, že nechápu, proč by
se tím nemělo ’ pomoci spolupráci celého
světa. Musím nyní říci něco, co velmi
nerad říkám. Nemyslím, že jak politická,
tak hospodářská spolupráce mezi Britannií a SSSR je v brzké budoucnosti mož
ná. Postupimská schůzka byla vrchol
ným bodem spolupráce. Do té doby se
velmoci k sobě piibľžovaly. Od té doby
se však od sebe vzdaluji.
Bude zapotřebí mnoho práce, než budou
odstraněna podezření, která se nahro
madila za posledních 18 měsíců. Nutnost
spolupráce tu je, ale dobrá vůle chybí.
V r. 1938, v době Mnichova, mohla Bri
tannie spolupracovat s SSSR, ale neuči
nila tak. Trestem za to byla válka. V r.
1945 nedostatek spoluprác? zpomalil po
válečnou obredu všeGh zemí. Spolupráce
je nutná pro hospodářskou stabilitu, dři
ve nebo později si to poměry vynutí. Je
to jediná možná politika, která může za
jistit, aby Britannie prosperovala a zů
stala velmocí.«
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Censura tisku ve světě
Pařížské vydání New York Herald
Tribune otisklo článek »Censura zpráv
ve světě« od Thomase Whiteside. Autor
zaznamenává v úvodu, že egyptská vlá
da právě povolila 80.000 dolarů pro po
stavení zvláštního vězení pro žurnalisty.
Praví, že toto gesto má snad dodati dů
stojnosti věz.ěným žurnalistům, ale
praktické jeho vysvětlení je, že příliš
mnoho žurnalistů a zpravodajů porušuje
egyptský tiskový zákon.
V Egyptě, jako ve velké části světa,
je dnes žurnalismus dosud velmi nebez
pečným povoláním. V Gruzínsku čelil
nedávno jeden redaktor ozbrojenému
davu za. svůj článek, v němž se dotkl
národního citu, ale vyvázl z této nebez
pečné s:tuace omluvou; zatím co v Zá
hřebu pi Hadicová, redaktorka eharvátského selského listu, byla prostě vybombována z podniku, poněvadž její list
otiskoval zprávy, nepříjemné režimu.
V jistém smyslu měla štěstí, po: ěvadž
puma rczb:la jen tiskárnu. Chytřejší od
půrci byli by použ:li censury, takže list
mehl vycházeti a čtenáři by o tom ani
nevěděli.
Ve skutečnosti se censuruje ve znač
né část světa. 65% světové populace žije
pod tiskovou censurou různého druhu.
Dokonce asi 20 členských států OSN.
praktikuje censuru zprá.v.
V balkán
ských státech i 'Palestině censorové mo
hou zebijeti telegraf :cké zprávy cizích
žurnalistů oddalováním odeslání, až ztra
tí aktualitu. V Indii censurují takto i ra
diové fotografie. V Jugoslávii zahranič
ní dopisovatel, jenž se znelíbí režimu,
nedostane povolení k opětnému vstupu
do země, odjede li domu návštěvou. Jugoslávci tvrdí, že to není censura a
vskutku n:censurují telegrafické zprá
vy. ale jejich otisky jsou posílány jugo
slávským vyslanectvím zpět a úřady po
tom podle nich zařídí svůj postup k ci
zím žurnalistům.
V Rusku nemají cizí dopisovatelé
možnosti cestovali mimo Moskvu a ne
mají proto zpráv. Španělsko a mnohé
jiné země mají »odpovědnou censuru«
pro cizí žurnalisty — »chovej se správ
ně a můžeš tu zůstati. jak dlouho se ti
líbí«. Jinak všechny tyto státy mají svo
bodu tisku v ústavě, ovšem oposiční
t’’sk v mnohých není dovolen.
Přes to se zdá. že existuje střední
cesta k získáni slušné míry svobodného
zpravodajství. Nová, pokroková meziná
rodní organisace žurnalistů, která měla
první svůj sjezd letos na jaře v Kodani,
jednohlasně přijala program odpověd
ného svobodného tisku. Československo
začalo zajímavý experiment v duchu té
to resolucei Při ukončení války čelilo
typickým pro jihovýchodní Evropu otáz
kám zpravodajství: 1. nedostatku pa
píru; 2. vyhlazení nejlepších svých žur
nalistů za německé okupace; 9. potřebě
sebekázně v rozšiřování zpráv nebo pro
pagandy, která by se mohla dotknouti
velmocí, zvláště Sovětského svazu. Až
dosud Československo řešilo tyto problé
my. aniž by se dotklo základních svo
bod tisku nebo narazilo na citlivost vel
mocí.
Otázku novinového papíru vyřešilo
Československo jeho úředním přídělem
novinám. Povelení k vydávání listů by
lo omezeno na politické strany, odboro
vé, zemědělské a jiné organisace. Takto
nemůže žádný jednotlivec nebo soukro
má korporace v ČSR vydávat časopisy.
V českém tisku vyskytují se zřídka sou
kromé názory: redakční politika je ur
čována na poradách šéfredaktora s organ'Sôci. která list vydává. V tomto smys
lu jsou české časopisy kooperativní, te

dy úplně cizí individualistickému ame
rickému duchu.
Novinář který chce psáti do českých
listů, musí napřed projiti řešetem výbo
ru organisace žurnalistů, který zkoumá
důkladně j?ho vzdělání, minulost i cha
rakter. Jestliže je přijat, musí se říditi
ethickými pravidly cechu.
Jestliže je
poruší, může býti vyloučen z organisa
ce. (Vedle Čechů, mají ethický kodex ta
ké žurnalistické organisace britská, au
stralská a novozélandská, nikoli však
americká).
Noví čeští žurnalisté jsou
školeni na pražské škole žurnalistické.
Titul »redaktor« má býti chráněn zá
konem.
Všechny české listy sleduji hlavní
směrnice poliťky koalice národní fron
ty. Je to zřejmě svobodné rozhodnutí,
proteže žádný zákon nepredpisuj? tako
vou loyalitu. · Není censury, ačkoliv ne
dávno byly zakázány čtyři slovenské
krajanské listy z Ameriky. Ačkoliv češti
komunisté nyní usiluji o znárodnění tis
ku a tím o jeho totalitami kontrolu, ny
nější uspořádání tiskových věcí v ČSR
nenaráží na nějaké zvláštní námitky u
Rusů ani na západě. Není zdaleka do
konalé. ale představuje zajímavou zkou
šku, sledovanou ťskem ostatní Evropy,
žijícím v polostinu vlivu východního a
západního.
K článku je připojena mapa světa, na
niž je vyznačen rozsah censury zpráv-a
tisku v různých státech. Československo
na mapě střédní Evropy nápadně vyn;ká, jako jediný stát bez censury.

Dokument doby
Nový film o válečných zločincích
norimberských je právě promítán v rus
kých biografech. Byl mu dán název
Tribunál lidu. Je dilém čtyř filmových
operatérů, kteří pod vedením R. Karmena využili fotografických dokladů, za
chycených za přelíčení, a asi 1GO.OOO m
německých aktualit z války. Text filmu
byl složen známým romanopiscem, nosi
telem Stalinovy literární ceny, Borisem
Corbatovem, a je předčítán moskevským
hercem, L. Khmarou.
»Pravda« nedávno podala analysu to
hoto dokumentu, jejž jediný Sovětský
svaz se rozhodl zhotovit,, aby zvěčnil
vzpomínku na hitlerovské zločiny. Film
začíná Stalinovým mottem: »Desetiti
síce umučených lidí znají jejich jméno.
Ať tito zločinci vědí, že jejich zločiny
nezůstanou nepotrestány, a že oni sami
neuniknou trestu mučených národů.«
Tato slova pronesl Stalin 6. listopadu
1942 u příležitosti 25. výročí revoluce,
když Němci byli u bran Stalingradu.
Soudruh Stalin, píše Zaslavski v »Prav
dě«, věděl, že sovětský lid zvítězí. ·—
A to je právě toto vítězství, jímž je
film uveden: ruské tanky se hemží v ber
línských ulicích uprostřed trosek; říš
ský sněm je v plamenech; němečtí
důstojníci a generálové s rukama vzhůru
vycházejí z podzemí a krytů a vzdávají
se. A potom se objevuje Goering a snaží
se tvářit důležitě. Keitl kapituluje, Jodl
se dává zatknout, Ribbentrop nemůže
prchnout — všichni jsou odváženi do
Norimberka. .
A pak ze zřícenin nacistické bašty
vyvstává nedaleká minulost. V ohrom
ném stadionu führet vykřikuje své bo
jové výzvy, SS defilují před ním. A pak
divák bez přechodu účastňuje se přícho
du Goeringa á jeho srpoluzločinců do
soudní síně těsnou brankou. Bez unifo
rem a bez distinkcí nejsou tito lidé
démonickými dobyvateli světa, nýbrž
zločinci. Vrhají zuřivý pohled po síni
a zmítají se nervnsně jako šelmy v kleci
pod žárem reflektorů.
Soud neukazuje pouze postup výsle
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chu, nýbrž často přenáší diváka mimo
sin, v níž zasedají soudcové. Svědky ne
jsou pouze ti, kteří předstupuji před
soudní mříž, žalobci nesedí pouze na
lavicích prokurátorů. Na plátně se ob
jevují oběti z Majdanku, vězňové kon
centračních táborů, a jejich mlčenlivé
zlořečení proniká stěnami síně — a vin
níci klopí zraky, nerv osní cukání obje
vuje se na tváři Rcsenbergově, Streicherův obličej se stahuje šklebem.
Tento doklad, určený pro sovětský
lid, zachází ovšem volněji s historickou
pravdou. Tak na přiklad vyzdvihuje
pouze zásahy prokurátora Ruděnka a
zdůrazňuje pouze zločiny spáchané na
Sovětském svazu. Všechny usvědčující
doklady jsou' předkládány soudu předsravitelem žaloby ruské, soudruhem
Fokrovskim, a divák není ničeho ušet
řen: zlaté zuby vyrvané s čelistmi, kous
ky mýdla zhotovené z lidského tuku,
ženský vlas, držící ještě při lebce, kože
né pytle, vyrobené z kůže umučených,
atd. ...
A konečně Ruděnko vyslovuje a do
žaduje se trestu smrti -pro tyto zločin
ce. A poslední zasedání soudu, kdy je
vynášen rozsudek. Dvanáct zločinců je
odsouzeno k smrti. Ne všichni. Soudruh
Nikičenko povstává na plátně, aby jmé
nem Sovětského svazu protestoval.
Poslední obrazy představují zločince
po popravě. Jsou nehybní na nosítkách,
kus provazu visí u jejich hrdla. A
Zaslavski píše, že film končí těmito slo
vy: »Ať norimberský proces varuje vše
chny podněoovače války. Ať hájí zále
žitost míru v celém světě. Jako v minu
losti, jako vždy, veliký a mocný Sovět
ský svaz. je strážcem spolehlivého de
mokratického míru.«
F. X. J.

Atom v míru
Spojené státy severoamerické, hodily
na vážky poslední války atomickou
energii. Ale špatně bychom znali Ame
ričany,. kdybychom nepředpokládali, že
■již zavčas uvažovali, co by se clalo vytě
žit z ohromného vědeckého a technické
ho náporu a z úžasného peněžního ná
kladu pro mírové účely, pro civilní po
třeby, pro soukromé podnikání. Nesmí
nás tudíž překvapit, že již dnes některé
laboratoře a pokusné továrny byly za
řazeny do výzkumu energetického vy
užívání atomického procesu, kdežto dří
ve praeovuly pouze směrem Hirošima.
Američané jsou však dosti střízliví,
i když si uspořili nějakou miliardu d.olarů, a tak propočítávají nyní, lze-li oče
kávat! -nějaký zisk, jestliže se přesune
výroba energie z uhlí na atomické látky.
Krátce po útoku na japonská města si
veřejnost představovala, že za nedlouho
bude veškerá naše práce dělána atomickými roboty. Několik neděl potom byly
slyšet střídmější názory. A pak dokonce
vykládali někteří z nejzasvčeenějších
badatelů před komisí amerického parla
mentu, že bezprostřední hospodářský
prospěch, jehož lze dociliti ze štěpeni
atomů, m°‘že lehce být znehodnocen je
ho vojenským využitím, a že by dokonce
bylo nejrozumnější „utopiti v Mississip
pi“ všechny vyrobené atomické látky.
Později však tento názor slevil ze své
strohosti.
Před nějakou dobou se zabývala kon
ference, svolaná universitou v Denveru
(Colorado), různými formami, v jakých
se může atomická energie vyskytnosti,
a profesor Marshak poukázal na to. že
dojde pravděpodobně nejdříve na výro
bu levné elektřiny. Rovněž lze počítati
s vytápěním hustě zabydlených měst po
mocí tepla o nízkém stupni teploty. Nej
významnější, arciže mnohém pozdější'
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výsledek bude však vniknutí do pod
staty jak živých tul. neživých látck, a to
pomocí radioaktivních detektoru, jež
jsou levnými vedlejšími výrobky atomických agregátů. Kdybychom se na
příklad naučili napodobovat činnost ze
lených listů při pohlcování sluneční
energie, bylo by štěpení plutonia čin
nosti aspoň tak zastaralou a mrhanou,
jako pálení uhlí. Na to si však ještě
počkáme.
Porovnáme-li náklady na výrobu
elektřiny pomocí uhlí nebo vodních ná
drží a atomických hmot, shledáme, že
největším ziskem atomické výroby je
nízký dopravní náklad za. atomické „pa
livo“ (o čemž si pak pohovoříme). Z toho
vyplývá, že prvními a hlavními odběra
teli atomické energie by měly být prů
mysly a místa v oblastech, kam doprava
uhlí je příliš drahá nebo jež jsou vzdá
leny od vodních přehrad. Mezi takové
odběratele lze také počítati lodi, jež sne
sou těžkou váhu ochranných štítů proti
zhoubnému radioaktivnímu záření při
štěpném procesu, ne však — alespoň
prozatím — lehká vozidla, jako automo-~
bily, takže odběr benzinu by nebyl velice
dotčen.

Soutěž mezi energiemi
Co tedy stojí doprava paliv v poměru
k národnímu příjmu? Průměrná cena
uhlí ve Spojených státech byla až do
nedávna asi 5 dolarů (250 Kčs) za tunu.
Polovina toho šla na dolování a druhá
polovina, ha dopravu a překládání.
Z jednoho kila uhli získáme asi .2 kilo
waty za hodinu, což odpovídá ceně 12/i
haléřů za jeden kilowat, takže doprava
uhlí na výrobu jednoho kilowatu stojí
asi 6 haléřů. Naproti tomu stojí jeden
kilowat velkodběratele asi šestkrát tolik
a malého konsumeňta dokonce třicet
krát. To však znamená, že doprava pa
liva přispívá jenom málo k prodejní ce
ně elektřiny. V Americe še prodá za rok
uhlí v ceně asi 3000 milionů dolarů.
Kdyby se používalo místo žehlí atomic
kých látek, uspořilo by se na dopravě
tedy 1500 milionů, nebo jeden a půl mi
liardy. Celkový národní příjem je 150
miliard, takže úspora při dopravě získa
ná atomickou energií, činí jedno procen
to národního příjmu, jenž se o to zvýší.
(Pak by ovšem musela být velká část
železničních zaměstnanců přesunuta do
jiných zaměstnání, což by se na přiklad
nám při dvoieletce dobře hodilo.) Kdyby
se tento jednoprocentní zisk vyjádřil
v pracovní činnosti, mohl by se 40hodinový týdenní výkon zmenšit o 24 mi
nuty, to je, přestalo by se v sobotu pra
covat o 24 minuty dříve. Ale i to se zdá
být přehnané, poněvadž elektrárny ne
spotřebují víc než osminu výroby uhlí;
zůstatek je spotřebován železnicemi,
ocelárnami, továrnami a domácím vy
tápěním. Změna snad přijde, až bude
me moci poháněti lokomotivy atomickým palivem, ale v zzejbližší budoucnosti
je jedinou úsporou to, co uspoříme při
dopravě uhlí do elektráren, tedy osmina
té úmory, kterou jsme před chvilkou
vypočítali, tedy osmina, jednoho procen
ta národního přijmu. To platí arci pro
Spojené státy severoamerické.
Vytýkalo se tomuto výpočtu, že za
nedbává vysoký náklad za atomická pa
liva. Výkon jednoho kilogramu plutonia
při štěpení odpovídá teplu vyrobenému
při spálení 5000 tun uhlí. Výroba onoho
kilogramu plutonia stála doposud mno
hokrát víc než 5000 tun uhlí. Když ale
v budoucnosti se výroba plutonia. zlevní
— a jsou již všechny náznaky, že pluto
nium se jaksi bude vyrábět samo ze su
rovin — pak lze počítat při jeho výrobě

pouze s nákladem zia instalaci továrny,
úroky, opravy a opotřebováni. Na tako
vém základě bude snad atomická látka,
moci soutěžit s uhlím při výrobě elektři
ny, a to již snad v desítiletí po 1950. Pak
by arci úspora se značně zvýšila, protože
by jiešlo pouze o dopravu, ale i v hodno
tu paliva. V najlepším .případě (t. j.
elektřina, lokomotivy, továrny, vytápě
ni atd.) by se dosáhlo úspory asi 2% ná
rodního příjmu, nebo ukončení týdenní
práce téměř o hodinu dříve.
To se však nezdá být přeceňování.
Nový vynález nenahrazuje pouze práci,
■nýbrž umožňuje nové uspořádání. Loko^
motivy a parníky nenahradily pouze
kočí a výrobce lodních plachet, nýbrž
spolčily levnou dopravu s levnou půdou
na cizích pevninách. Podobně se spolči
„palivo“ bez dopravního nákladu s lev
nými, ale vzdálenými přírodními pro
středky, s nákladními letadly, s novými
slitinami. Stojí-li uhlí v Americe 121/2
hal. za kilo, stoji v Asii 10 až 20krát
tolik. Dopraví-li se do Ameriky 4 tuny
bauxitu ze Surinamu, aby se vyrobila
tuna aluminia, bude příště levnější do
vézt „palivo“ do Surinamu, vyrobit alu
minium tam a dovézt je pak do Ameri
ky. Takový nepřímý prospěch lehce ještě
zvýší úsporu^ jež byla vypočítána. Ato
mické elektrárny v nových oblastech
zplodí nové poptávky po zboží a zvýší
tím i hospodářskou výměnu výrobků
mezi různými zeměmi.
Dr J. A.

Pegas létá po banketech
Porevoluční zpolitizované vedení Syn
dikátu českých spisovatelů prosadilo na
mimořádné valné hromadě Syndikátu
změnu stanov v ten smysl, ze Syndikát
nebude nadále organisací stavovskou a
odborovou, nýbrž kulturně politickou.
Xjčelem nové orientace, jež má býti nadstranická ve smyslu humanismu sociál
ního vývoje, mají býti sjezdy, ankety,
manifestace, kongresy, a prostředkem
k tomu opět sjezdy, ankety, manifestace
a kongresy, tradičně spojované přede
vším s bankety. Že tomu tak je již dnes,
o tom svedši pokladní správa, která vy
kazuje úřednický aparát pro kontakt
s 1333 členy padesát zaměstnanců,
i zpráva předsedy o provozu šlechtické
ho sídla v Dobříši ,na němž se Syndikát
pod . patronaci ministerstva informaci
zařizuje skutečně přepychově. Hlas, vo
lající na schůzi pro zrušení zbytečného
banketění na dobřišském zámku, jemuž
se veřejnost ironicky ň soucitně směje,
byl umlčen těmi, kteří dnes samozvaně
zastupují před· světem českou spisova
telskou veřejnost. A zastupuji ji tak, že
nepřipustili dosud, na své mejdany ani
nejlepši a nejstarší naši překladatelku
ze sovětských autorů, z nichž ona pře
kládala již v době, kdy pánové Drda a
Řezáč nebyli ještě komunisty. Je dobře
vědět, že noví rekonstruktéři Syndikátu
spisovatelů, kdy někteří řadoví členové
se ohrazovali, že nebudou platit na dobré
bydlo několika zvlášť oblíbených repre
sentantů, odpověděli, že výlohy platí mi
nisterstvo .informací.

Vážení čtenáři!
Abychom mohli dělati pro Vás
noviny stále lepší, obsahově i roz
sahem bohatší, jest nutné, abyste
vůči nám splnili jedinou povin
nost a poukázali nám předplatné.
Použijte bianco složenky a ve
pište číslo šek. účtu 60.303.
Děkujeme Vám.

Administrace.
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Chvála vytrvalosti
Služba, kterou Talleyrand prokazoval své zemi, spo
čívala nepochybně mezi jiným zejména v trvalosti zá
sad, které představoval a v pevnosti koncepcí, které
svým uměním obhajoval. Jakobíni byli mu odporní,
poněvadž provozovali teror ve jménu humanity. Tal
leyrand byl vždy tam, kde byla Francie. Lásku k Fran
cii nezaměňoval s ničím jiným. Její zájem viděl v zá
konitém pořádku, v principu veřejného práva a
♦ v umírněnosti. To byly také jeho zásady, podle nichž
strojil dlouhodobé koncepce. Vytrvalost a stálost v zá
sadách spoluzapřičiňovaly i jeho pověstný klid, ať se
dělo kolem cokoliv. Talleyrand představoval zájem
Francie, ať stál kdekoliv a kdykoliv. V tom by měl
být vzorem i moderním státníkům a politikům. Je
třeba zvláště dnes srovnávati veliké vzory minulosti
s dneškem a veliké vzory míti před sebou.
Přítomný vývoj našich vnitřních věcí je v mnohém
velmi poučný. Názorně a téměř· hmatatelně v krát
kosti 18 měsíců ukazuje každému, kdo má oči k vidění
a uši k slyšení, výsledky bezzásadovosti a zmatených
koncepcí a na straně druhé se dostává zadostiučinění
stálosti, zachovávání téhož smýšlení a téže důstoj
nosti a přesvědčení, že politika je službou vznešené
věci a ne přisluhování 'Stranickým ideologiím a oso
bám, jejichž zájem není zájmem země. Mnozí poctivě
naivní utopisté a don Quijotové začínají být zklamáni
a ve svých projevech vyhlížejí, jako když jim krev
z nosu teče. — Od vítězství uběhla jen krátká doba a
nad slunce jasněji je zřejmé, že se daleko nedojde s po
litikou, která sama v sobě trpí rozpory, s politikou bez
zásad a ■chytráckou, která se vnucuje a protlačuje na
místo, odkud by si chtěla podřídit vysoké zájmy po
spolitosti. Je každému známo, v jaké nemilosti jsme
se nacházeli jen proto, že jsme zůstali stálí a vytrvalí
a že náš zájem byl zájmem celé země. Ti, kteří na nás
vytahovali rákosku, kterou, jak se mylně domnívali,
jim dal úřad třetí, lidově demokratické republiky, mají
pojednou pocit, že se prý na ně pořádá »hon jako na
jeleny«. Mají moc, ale cítí se nejistými. Chtěli se vnu
covat, chtěli si podřídit veřejné mínění, a ovládat je
jako svého poslušného a nemyslícího poddaného, ale
brzy pocítili jeho sílu a nepoddanost a vůli k neodvisiosti a svobodě. Norimberský trychtýř na nalévání
jednostranného-politického rozumu a ideologií u nás
neplatí. Mocipáni ztrácejí veřejné mínění. Moc bez
podpory veřejného mínění je bezmocná.
Naše stálost a vytrvalost od počátku a zájem země,
který je naším zájmem, nám dával příkaz, abychom
kriťisovali a s mnohým nesouhlasili. Mluvili jsme k ob
čanům a byli jsme jejich mluvčími. Mluvili jsme o svo
bodě, když svoboda měla být přímo nebo oklikou du
šena nebo obelstěna, mluvili jsme o ctnostech, když
skoro samozřejmostí stávala se bezectnost, volali jsme
po větší morálce ve veřejném životě a po charakteru
vedoucích, když na mnohých významných místech pa
novalo přesvědčení, že morálka je výmyslem reakce
a charakter nepotřebnou starožitností. Volali jsme pc?
zachování a nedotknutelnosti rodiny a tradičních hod
nôt, když byly vysmívány jako překonané měšťáctví, a
demoralisace dospívající mládeže je výsledkem nebez
pečných pokusů mládež vžiti výchově rodičů. Varo
vali jsme před nevyzkoušeným pokusnictvím a před
nedbáním hospodářských zákonů, volali jsme po
úspornosti a čísla obou rozpočtů jsou našimi svědky.
To vše potvrdilo vánoční presidentovo poselství, které
vyšlo z křesťanských zásad, jakožto základů našeho
duchovního života.
Křesťanské zásady musí opět naplnit náš soukromý
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i veřejný život. Naše politika musí býti znovu pokřestěna. Musí se opět stát věcí těch nejlepších, nejmoud
řejších a nejctnostnějších. Mnohým se zdá, že politic
ká činnost skýtá velké osobní možnosti, tyto možnosti
je přitahují a těchto možností zneužívají. Tím ovšem
je zneužita a pokřivena samotná politika. Osobní am
bice, touha po ovládání druhých, hodnosti a s nimi
hmotné výhody a výsady, umíněné prosazování stra
nických zřetelů, stávají se pak rozhodujícím měřít
kem, zatím co služba velkým věcem státu je přehlíže
na. Náš současný veřejný život je z velké míry ovlá
dán těmito vlastnostmi. Proto se mohlo stát tolik
chyb, a proto naše konto je zatíženo tolika škodami
v politice, v kultuře i v hospodářství. Poněvadž tito
lidé s ostrými lokty zasedli v porevoluční převratné
době za stůl moci, úřadů a hodností, stali se jim ne
příjemnou překážkou ti, kteří se nevzdali svých zásad,
své stálosti a vytrvalosti sloužit v politice obecnému
dobru, stala se jim nepříjemnou každá kritika, která
křížila jejich sobecké plány a která ukazovala na je
jich neschopnost a nenechala se zastrašit hrozbami.
V primitívnosti ztotožnili své sobecké zájmy se zájmy
veřejnými. — Stálí a vytrvalí zůstávali nejdříve osa
mocenými, neboť veřejné mínění bylo zmateno novými
hesly a slovy a nevidělo prozatím činy, jež teprve po
dle ovoce poznává, dlouhou okupací bylo unaveno a
zastrašeno. Říkalo se, že lidé se bojí mluvit; čeho a
koho se báli ve svobodném státě? Strach občanů po
sloužil nehodným. Dnes veřejné mínění je na straně
stálých a vytrvalých, obrací se zády k těm, kteří moci
a hodností zneužili a kteří prokázali nehodnost, mrav
ní defekty a i neschopnost. Za stálými a vytrvalými
brzy bude stát většina občanstva. V zájmu očištění,
zmravnění a zvážněni naší politiky je třeba, aby ve
řejné mínění vydatně pomáhalo odstraňovat tyto živly
z našeho veřejného života. V žádném státě a v žád
ném režimu politický život nebude úplně očištěn, ne
boť nehodní mají vždy dost příležitosti, aby se vetřeli
tam, kam nepatří, ale jde o to, aby jejich počet byl co
nejmenší a aby jejich vlastnosti, neudávaly celému ve
řejnému životu své zabarvení. Musíme všichni, ať sto
jíme kdekoliv, usilovat o to, aby bezcharakterní, be
zectní a dobrodružní lidé, pokud možno v nejmenší
míře mohli se zachycovat v politickém, kulturním
i hospodářském životě. Musíme se stejně snažit o to,
aby s nimi nespolurozhodovali lidé slabí, přizpůsobiví,
pochlebníci a lokajové, kteří se stávají spoluvinníky
oněch vládydychtivých štik.
Každý občan v mezích svých možností měl by po
máhat svým vlivem, svým hlasem a svou důvěrou
těm, kteří zachovávají vždy pevnou mysl, s kterou se
shoduje jejich chování a kteří nezaměňují své cíle se
zájmem celku, ať již je to obec, okres, kulturní oblast,
hospodářský podnik, nebo stát. Dovolí-li náš cit, aby
lidé s mravním defektem rozhodovali v obci nebo
v kterékoli nezmenší jednotce lidského soužití, dovolí
me pak, aby podobní lidé ve větším formátu rozhodo
vali o celkové politice státu. Nepřipustíme-li, aby v po
litice rozhodovali lidé bezcharakterní, vyhráli jsme
mnoho. V politice se rozhoduje totiž o moci, proto po
litika nejvíce přitahuje lidi, kteří moci zneužívají.
V politice nejzřetelněji jeví se charakterová stránka.
Jsou lidé, jimž osobní moc a hodnosti je něčím čarov
ným. Moc není jim nástrojem práva, ale osobní moc
jim je účelem. Podle toho účelu řídí vlastní politické
zásady, které jsou souhrnem bezzásadovosti. Se změ
něnými poměry mění se i oni, mají přizpůsobovací
schopnosti. Vnější vývoj je táhne za sebou, oni mění
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svou podstatu, aby byli s nim ve shodě, aby zachránili
nebo znovu uchopili nějakou rnoc. Vedle těchto mocichtivých bývá v politice druhý druh lidí, kteří musí
vždy sloužit. Vždy jsou oficiální. Oba flva druhy ply
nou vždy s proudem, jsou však politicky slabí, neboť
nežiji vlastní politický život, nemyslí své myšlenky,
nepoví .svá, slpyja., svitlo jejich hodností g.funfcgí :není
jejiph Vlasfníni světlem.; Qfya. dya druhy přisluhují,
oneďk vůli moci, ten k vůli tomu, že je rozeným loka
jem. Oba dva stávají se pochlehniky a oba dva mění
barvu pcdlé okolností. Každý to mohl vidět, jak to
bylo v nedávné době u nás a jak to prozatím ještě
v dosti velké míře je. Co podobných lidí pojednou přes
poc změnilo barvu, když před tím byli loyální a ofi
ciální. Nedej Bože, aby někdy šikmeocí objevili se ně
kde na evropském obzoru, pleť obojího druhu těchto
lidí by snad zežlou.tla a oči by jim zešikměly. — Ve
řejný život churaví, je-li plný těchto lidí. Churaví

hodnot se nic nezměnilo v průběhu věků ani průbě
hem převratů. Vytrvalost v politice, stálost plánů
k bl?.Iiu země a nezměnitelnost v náhledech, jsou ruči
teli ctncstného vítězství. — Vůle po moci nad právem,
nekutičnost, stádnost, nedotknutelnost doktrín a
osob, patolízalské pochlebenství a sebechvála vedou
cích byly neblaho vlastnosti totalitních .režimů. Kolaberanství s těmito vlastnostmi, proli nimž ^sme bejeya.li, bylo by dějinným paradoxem. Je třeba pozved
nout sebevědomí lidí a osvěžit důstojnost člověka. PoIrleslost a únava, způsobená okupačními strastmi, byla
využita nehodnými, kteří se v ruchu doby dostali tam,
kde by jinak nemohli být V důležitých chvílích naší
vnitrní politiky, kdy stojíme před vypracováním ústa
vy, kdy hospodářské věci buší neodbytně na dveře,
kdy je třeba řešit nové úkoly a současně odstraňovat
chyby a ztráty, kdy musíme i zahraničně politicky
ukázat více živosti než ztrnulé trpnosti, právě nyní,

vznešená politická služba a chřadnou veliké společné

kdy se bude v následujících měsících jednat v Londý

zájmy. V naší neklidné době, kdy se bořily staré for

ne a v Moskvě o nové tvářnosti Německa i celé střed

my, kdy se všechno tak pomíchalo, přimíchali se

ní Evropy, musíme prokázat svou vnitřní životní sílu,

v nezdravé míře i tito lidé na rozhodující funkce. Na
šli jsme je v politických .stranách, v t. zv. nové lidové
správě, v závodních radách jako v generálních ředi
telstvích, v ústředních úřadech atd. Všude, téměř
všude mohl občan pojednou nalézt pana mocichtivého
a pana France. Tito dva ztotožnili se s t. zv. pokroko
vými proudy. Jejich doba však *díky Bohu odchází.
Občané obracejí se k těm, kteří nikdy neztratili s očí
službu veřejnému blahu. Tito nemusejí měnit nic na
svých zásadách. Ledacos museli zakusit od mocichtivých a pánů Franců. — Historie jako současnost
chválí stálost a vytrvalost. V hierarchií duchovních

vyvěrající z hlubokých mravních zdrojů. Neboť jaká
bude naše vnitřní síla, naše pevnost a zdatnost na po
litickém i hospodářském poli, takovou úlohu budeme
hrát v budoucím uspořádání Evr-upy i světa. Za expe
rimenty ani za. krásné oči po^iťckých i'’eelog'í nic ne
dostaneme. Musíme ri. pospíšit, aby praví mužové byli
na svýeh místech. Jinak bychom mohli mnohé pro
pásnout. Konci se doba neodpovědných experimentů a
imprcvisací. Stálí, vytrvalí, moudří, zkušení a ctnostní
na místa mocichtivých, pochlebníků a lokajů. Dnes
opět je více než živé básníkovo: >>... bude-li každý
z nás z křemene ...«

Velká Britanie a Egypt

Dr Bedřich Bobek

Cd března 1861 do dubna 1865 měli ve Spojených státech
severoamerických občanskou válku. To mělo svůj reflex na
hospodářské poměry v Evropě, neboť válka Severu proti Jihli
mnohonásobně zvýšila cenu bavlny na evropském trhu. Pro
žeifai'faraónů, jež intensivně zvyšovala pěstováni bavlný, bylá
to vítaná okolttostmefcoť do země plynulý vysoké zisky. Rpvričž'stavba suezského průplavu připoutala k Egyptu světovou
pozoi npst« Alexandrie a Kairo vzrůstaly ve veliká. moderní
městií. S titulem >kheťHv« koupil si Ismail paša roku 1867
skoro úplnou nezávislost na Turecku a snažil se o uzemní roz
šíření své země. Prudký hospodářský rozkvět Egypta neměl
však dlouhého · trvání. Po skončení války v Americe' klesaly
ceny bavlny , a s nimi i mimořádné egyptské zisky. Také suez
ský průplav Stával se jen pomalu a zvolna výnosným, podni
kem. Sudan a rovníková Afrika pohlcovaly vysoký peníz, ne
přinášejíce čokasného užitku. Šest milionů Egypťanů strádalo
pod neúnosným daňovým břemenem. Khešiv se po léta dlužil
ve Francii i y Anglii a v polovici let 70tých činily jeho dluhy
90 milionů Eber sterlingů a úroky pohlcovaly téměř celý dů
chod žerně.
Tak vzniklá sjtuace, která umožnila Anglii, aby záhy-v
Egyptě dohonila to, co tam v dřívějších dobách zameškala. Je
známo, že se ha příklad stavěla proti zbudování suezského
průplavu, jenž1 byl dílem francouzských odborníků i francouz
ského kapitálu. Jakmile však vešel v život, Britannie si uvě
domila jchoj-dalekosáhlý význam pro svdje spojení s Indií a
roku 1875 naskytla se předsedovi vlády Disraelimu príleži
tosť Š význačnému uplatnění britského vlivu. V ten Čas byl
khedív Tsmáii ve značné finanční tísni a tajně nabídl Francii
svůj balík suezských akcií. Francie odmítla — Disraeli kou
pil, zaj’sĹiv ,tak Velké Britannii velký vliv v suezské společ
nosti. Prodej akcií nestačil khedívovi na dlouho a v dubnu
1876 byl nucen k zastavení placení úroků. Evropští věřitelé
organisovalf finanční kontrolu země. V dubnu 1878 byl khedív
přinucen k vytvoření ministerstva, v němž Angličan Rivers
Wilson jako ministr financí a Francouz Bligniěres jako mi
nistr věřených prácí měli hlavní vliv. Tato omezení nebyla
po chuti khedívovi, který se jich snažil zbaviti derrh straeemi
vojska. Na žádost velmocí turecký sultán sesadil khedíva Ismaila a veškeré další úsilí směřovalo k zachránění Egypta od
finančního úpadku.
Z různých příčin rostla nespokojenost domácího obyvatel
stva i cítění protievropské, živené i takovými bajkami, jako
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byla povést, že Britové spojili pod zemí Nil s Amerikou, chtě
jíce zenu zbaviti zúrodňující vody. Došlo. k vojenským bou
řím. Anglie neměla chutí k přímému zasahování a byla by
dala přecncst ťómu, aby turecký sultán obnovil/pořádek v Egyptě. Francie se naproti tomu obávala, aby zvýšení moci sul
tánový, v ,Africe nemělo nežádoucí vliv má penrexy v Alžíru
a < y .nedávno získaném. Tunisu a próto podporovala společný
zákrok britsko-francouzský.
V první polovici roku 1882 bylo zřejmo, že vážnost velmoci
je v celé oblasti islamu v sázce a tak se Anglie dohodla
s Francií na společném vysláni loďstva před Alexandrii, čímž
měla být podepřena snaha nového, khedíva Mehmeda Teyfika
o vytlačení rebelujícího a. diktátorsky si počínajícího ministra
vojenství Arabiho z vlády a z vůdčího postavení v zemi. Po
kus úplně ztroskotal a v červnu 1882 došlo v Alexandrii
k bouřím, při nichž zahynulo 50 Evropanů. Iv Káhiře rostlo
jitření, jež donutilo khedíva. aby se uŕekl spolu s evropskými
konsuly do Alexandrie pod ochranu evropských loďstev.
Arabi paša nehodlal ustoupit ani před ozbrojeným zákrokem
a dal se do zřizování pobřežních baterií v Alexandrii.
Arabi piotrfásil svátou válku proti Angličanůjií. Britannie
znovu navrhla Francii a ostatním velmocem, aby společně ob
sadily suezský průplav. Tentokrát byla k tbmu Francie ochot
na, leč vlivem Clemenceauovým· došlo k pádu vlády a Fran
cie ustoupila při řešeni egyptské otázky úplně do pozadí před
Anglií, jež setrvala při svém rozhodnuti. Britové obsadili Port
Said a pod tímto tlakem prohl~s’l sultán Arabiho za rcbelaAiabi vzdoroval dále, leč bezúspěšně, za několik dní byl úplně-rozprášen a k obsazení Káhiry stačila hrstka britských
jezdců Arabi paša byl postaven před rádný egyptský soud,
kde žalobcem byl Francouz a obhájcem Angličan.
Trest smrti mu byl změněn ve vyhnanství.
Khed;v se vrátil do Káhiry a v zemi nastal klid, leč za
změněných poměre. v Egyptě stálo britské vojsko, vykonáva
jíc vliv na vládu khedívovu. Šlo o otázku, ják dlouho tam zů
stane a jakým způsobem upraví Velká Britannie svůj poměr
k Fgvntu.
Majíc na zřeteli svůj přímo vitální zájem na zkrácené cestě
do Indie, nevyhověla 'Velká Britannie požadavkům Francie,
která příliš ro:dě si uvědomila, jaká nás’edky pro ní měla,
kdvž svjmi zdráháním odmítla se zúčas*~niti sooWných ak^í,
k nimž j< A^gUe nenřc-s*áyala zváH. — Pod britském protek
torátem došlo pak průběhem let k stábi lisacl hospodářských
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poměrů, jež šla k duhu nejen domácího obyvatelstva, nýbrž
i britského obchodu. Britannie zakotvila v oblasti suezského
průplavu a její protektorát přečkal s různými obměnami dvě
světové války. Je všeobecně známo, jaký význam měla pevná
britská posice v Egyptě pro vítězné africké tažení v díuhé
světové válce.
V úpravě vzájemných styků mezi oběma zeměmi dospěly
věci tak daleko, že se loni začalo jednat ó úplnou evakuaci
britských vojsk z Egypta. V květnu minulého roku zahájila
dolní sněmovna debatu o politice britské vlády v Egyptě. An
thony Eden tvrdil, že přítomnost britských vojsk není na újmu egyptské svrchovanosti, poukázav na to, že na příklad
Spojené státy severoamerické mají základny na britském úy
zemí v Západní Indii a že porušením suverenity nebylo ani
zřízení sovětských základen ve Finsku. Doporučoval, podobně
jako Winston Churchill, stažení vojska z velkých měst do ob
lasti suezského průplavu, což prý by zmírnilo napětí.
Winston Churchill se obával, že nová politika přivodí zkázu
britským zájmům na Středním východě a zničí spojovací ces
ty do Indie a Tichého oceánu. Cposici odpovídal zahraničníministr Bevin: »Rozhodl jsem se pro revisi smlouvy s Egýp-

tem a pro odvolání všech britských vojsk teprve po zralém
uvažování... Ponechávat cizí vojsko v zemi jiných národů,
to už je postup přežilý a nevhodný a jsem jist, že jenom přá
telstvím a nikoliv násilím můžeme dospět k spolupráci. V mo-.
slimském světě je dnes prestiž Velké Britannie mnohem větší,
než byl po mnoho let. Raději důvěřuji, než abych střílel.«
Nelze přehlédnouti, že zahraniční britská politika dala se tu
na nové cesty, jež dosud nebyly obvyklé u velmocí. Mr. Be
vin,, vášnivě zaujatý myšlenkou sloužit opravdu ä poctivě
světovému míru, sleduje politiku, jež může Britanhii neuško
dit, půjdou-li všichni jeho cestou, cestou vzájemné důvěry,
vzájemného pochopení a spolupráce. Winstonu Churchillovi
připadlo někdy za úkol, aby národu říkal nepříjemnou prav
du. Bezděky sě nabízí srovnání: Poincaré — Briand, Churchill
— Bevin. Před léty ztroskotal Aristide Briand.
Svět jako
celek tehdy nemohl nebo nechtěl pochopit jeho ušlechtilost.
Nebo k tomu nebyl ještě dost vyspělý a mravně uzrálý. Er
nest Bevin — jeho britský kolega — bude šťastnější, anebo
bude míti pravdu Mr. Churchill ? V zájmu celého světa si pře
jeme, aby se tentokráte Winston Churchill mýlil a aby Bevinově Anglii bylo dopřáno více štěstí a úspěchů než Francii
Briandově.

Ústava Svobodného státu bavorského
Dne 20. září a dne 26. října m. r. byl schválen návrh ústavy
Svobodného státu bavorského zemským ůstavodárným shro
mážděním a dne 1. prosince m. r. byl tento návrh předložen
k odhlasování bavorskému lidu. Z celkového počtu 2,955.538
odevzdaných hlasu vyslovilo, se pro ústavu 2,089.694, t. j. asi
70% voličů.
Stojí za povšimnutí, že byla uzákoněna 1. prosince m. r.,
kdy o naší ústavě bylo vlastně teprve rozhodnuto, kdo má
její návrh vypracovati. Dále je tato ústava zajímavá proto,
že zajisté odpovídá americkým názorům na správu státu, a
že v mnohém ústava budoucího Německého spolkového státu
se bude této ústavě jistě velmi podobat. Konečně je pozoru
hodná i tím, že je to nejmladší ústava světa. Ústava je v zá
sadě demokratická.
Ústava stanoví, že Bavorsko je svobodný a lidový stát a že
nositelem státní moci je lid, který projevuje svou vůli volba
mi a hlasováním, pil čemž rozhoduje prostá většina. Moc
zákonodárná přísluší výhradně lidu a lidovému zastupitelstvu.
Moc výkonná je v rukou státní správy a podřízených výkon
ných orgánů. Moc soudcovskou vykonávají nezávislí soudci.
Další důležité ustanovení je to, že všichni němečtí státní pří
slušníci, kteří bydlí v Bavorsku, mají stejná práva a povin
nosti-.'jako bavorští příslušníci. Otevřenou otázkou zůstává,
jaká práva a povinnosti mají sudetští Němci, kteří jsou.ve
deni jako běženci a nejsou německými státními příslušníky.
Nej vyšším státním orgánem je zemský sněm, který tv.orí
poslanci bavorského lidu. Poslanci jsou zástupci národa a ne
politických stran. Jsou odpovědni jen svému svědomí a ne
jsou vázáni žádnými příkazy. Volební právo je rovné, tajné,
přímé a podle zásad poměrnosti. Ty skupiny voličů, které
hodlají potlačiti občanské svobody nebo které hodlají vystupovati násilně proti lidu, státu nebo ústavě, nesmějí se ůčastnlti voleb. Sněm se volí na 4 roky a usnáší se prostou větší·:
nou hlasů.
Dalším důležitým kontrolním úřadem je senát, který se
stává ze 60 členů. Je to 11 zástupců zemědělců, 5 zástupců
průmyslu a obchodu, 5 zástupců řemesel, 11 zástupců spole
čenstev, 4 zástupci svobodných povolání, 5 zástupců církví,
5 zástupců družstev, 5 zástupců dobročinných organisací,
3 zástupci vysokých škol a 6 zástupců obcí. Tito zástupci se
určují demokratickou volbou a jejich funkce trvá 6 let. Se
nát může po'dávati návrhy zemskému sněmu, je k tomu po
volán, aby vyjádřil své stanovisko k návrhům vládních zá
konů, které musí dostatí k úvaze vždy ještě před jejich uve
řejněním.
Vedoucí a výkonný úřad státu je státní vláda, která se
stává z ministerského předsedy, ministrů a státních tajem
níků. Ministerský předseda povolává a propouští členy vlády
a státní tajemníky se svolením sněmu a zastupuje Bavorsko
před cizinou. Má též právo udělovati milost, ale k výkonu
trestu smrti je zapotřebí souhlasu vlády. Vládní resorty jsou:
vnitro, spravedlnost, vyučování a kultus, finance, hospodář
ství, zemědělství, práce a ’sociální péče a doprava.
Soudci jsou omezeni jen zákony. Žádný nesmí být odňat
svému zákonnému soudci a každý obžalovaný může miti ob
hájce.
Velmi podrobně je v ústavě zaručena, ochrana církví a je
jich představitelů. Svoboda víry a vyznání je zaručena, ne
rušený výkon náboženství je pod státní ochranou. Nábožen
skou příslušností nesmějí býti ani omezována, ani podmíněna
občanská nebo státněobčanská práva. Připuštění k veřejným
úřadům je nezávislé na náboženském vyznání. Nikdo není
povinen vykazovati se. svým náboženským vyznáním. Na.
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všech školách se musí ctíti náboženské přesvědčení žáků.
Při vykonávání svých úřadů požívají duchovní státní ochra
ny. Každé veřejné zesměšňování náboženství je zakázáno a
trestné. Neděle a státem uznané^svátky jsou chráněny zá
konem jako dny duševního odpočinku a pracovního klidu.
Také všechna občanská práva jsou zaručena. Každý má
právo v rámci zákonů a dobrých mravů dělati všechno, co
jinému neškodí. Zaručuje se právo. majetkové a dědické. Mojetkové uspořádání a používání majetku má též sloužiti obec
nému blahu. Cizozemci, kteří proti základním právům této
ústavy byli v cizině pronásledováni a uprchli do Bavor, ne
smějí býti vydáni ani vypovězeni. Každý bavorský občan má
nárok na přiměřené obydlí a má právo svobodně vyjadřovati
své mínění slovem, písmem, tiskem, obrazem i jinak. Censura
předem je zakázána a poštovní tajemství je zaručeno. Vši- ·
chni obyvatelé mají právo shromažďovati se bez zvláštního
povolení. Muži i ženy mají stejná občanská práva a povin
nosti a před zákonem jsou si všichni občané rovni. Šíření ra
sové nebo národní zášti je zakázáno a trestné. Nemanželské
děti jsou zrovnoprávněny s manželskými a děti se vychová
vají v duchu demokracie a lásky k bavorské vlasti a k ně
meckému národu a k mezinárodnímu přátelství.
Ústava se staví za soukromopodnikatelský systém, který
má přivésti zemi k blahobytu.
Nezavádí se všeobecné znárodňování, pdněvadž- se nepoklá
dá za prospěšné národu. Vyvlastnění se může státi jen v pří-'
pádech zákonem určených a za přiměřené odškodné. V pří
padě sporu o výši této náhrady je možno ňastoupiti proti stá
tu cestu právní před řádnými soudy. Pro veřejnost důležité
výrobní prostředky, velkóbanky a pojišťovny mohou býti pře
vedeny do veřejného majetku, když to veřejný zájem vyža
duje. Také toto převedení se může státi jen na zákonhém
podkladě a za přiměřené odškodné. Ústava zaručuje tedy sou
kromé vlastnictví a říká, že celková hospodářská činnost
slouží obecnému blahu. Samostatné malé a střední podniky
v zemědělství, řemesle, obchodě a průmyslu mají se podporovati zákony a veřejnou správou a mají se ochraňovati před
přetížením a vstřebáním podniky velkými. Má se podporovat!
vzestup schopných sil z nesamostatné práce k existenci sa
mostatné. Sdružování podnikatelů za účelem zkoncentrování
hospodářské síly a tvoření monopolů se zakazuje. Zvláště
jsou zakázány kartely, koncerny a cenové úmluvy, které mají
za účel vykořisťování širokých vrstev obyvatelstva, nebo zni
čení samostatných středních podnikatelů. Tvoření kapitálu
není vlastní účel, ale prostředek k rozvoji národního hospo
dářství. Dědická daň slouží mimo jiné k zabránění nahroma
dění velkých majetků v rukou jednotlivce. Majetek zavazuje
vůči celku. Očividné zneužití majetku nepožívá právní ochra
ny. Získávání zemědělské půdy jest závislé na průkazu od
borných zemědělských znalostí, což má zabrániti uložení ma
jetku nezemědělcú do zemědělské půdy.
Pramenem blahobytu je práce, která proto je pod zvláštní
ochranou státu. Na práci má každý občan právo a úkolem
státu je zajistiti každému občanu práci a obživu. Každý pra
cující občan má právo na odpočinek, ošetření v invaliditě a
nemoci a má právo na starobní podporu v rámci sociálního,
pojištění. Naproti tomu bezprácny příjem práce schopných
osob bude zatížen mimořádnou daní.
Dále stanoví tato ústava, že Bavorsko přistoupí k budou
címu německému demokratickému spolkovému státu a že
každý žák obdrží výtisk této ústavy před ukončením své
školní docházky.
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Francouz se dívá na ČSR
Ve známém francouzském listě »Libérationx vyšel
v prosinci minulého roku pozoruhodný článek o CSR.
Vyjímáme z něho podstatnou část.
Osoby vojenské ustoupily civilistům. V pražských ulicích
potkáváme jen málo vojáků. Muži, zaraženi do vojenské
služby,’jsou v .cvičných'táborech po vénkově; městské posád
ky jgqti redukovány ha minimum.
Není' vidět ani ruské vojáky. Při svém příjezdu do Česko
slovenska jsem se domníval, že není-li země úplně obsazena
Rudou armádou, má jistě aspoň ve svých střediscích početné
síly ruského vojska. Ale ani v Praze, ani v Plzni, ani kde
koliv jinde nemohu objevit jediného ruského vojáka, jedi
nými cizími vojenskými osobami, s nimiž se setkáváme, je
devět amerických důstojníků, kteří bydlí v témže hotelu,
jako já.
Někdo mi našeptával: Ovšem, úředně ruské čety vyklidily
zemi již před rokem. Ale jděte do Karlových Varů; tam jsou
soustředěny síly sovětských vojsk.
Karlovy Vary! Rozkošné lázeňské město, jež zůstalo ta
kovým, jak je popsali jeho kronikáři. Pod známými kolo
nádami, kde orchestr vyhrává od sedmé hodiny ranní, obklo
pují nemocní. prameny teplé vody. Osm tisíc ruských vojáků
je zde skutečně usazeno: jsou to ranění z války, nemdcní
z okupační armády v Německu, ošetřovatelky a lékaři ...
Česká správa lázní pronajala Rudé armádě část lázeňských
zařízení, nežli budou zahájeny mezinárodní sezóny.
To je ono množství výkonných sil Rudého vojska: armáda
neschopných...
.
'
Jednota
Hle, jak se píší dějiny, řekl plukovník Miloš Frgal, který
velí české posádce v Karlových Varech, nyní vidíte, jak to
vypadá.
Ocenil jsem význam této poznámky tím více, když jsem
poznal osobnost plukovníka Miloše Frgala; bývalý dobro
volník z r. 1918 v protibolševické legii české, který po tři
roky bojoval proti Sovětskému Rusku. Ani dnes nic neopustil
ze svého politického přesvědčení: Ale Rusko, pravil mi, je
naším přirozeným spojencem — a také jediným, jehož aktu
ální okupační politika v Německu nám vnuká důvěru. Všichni
Češi jsou v tom shodni; bylo by nutno být šíleným, kdyby to
mu nechtěl někdo rozumět. Proto jsme s Ruskem uzavřeli
spolehlivou vojenskou smlouvu; jde v ní o naši bezpečnost
na západě. Ale nic jiného nás s Ruskem nezavazuje, ani nepoutá: nikdo, ať patři ke kterékoliv straně, by to nemohl
dovolit.
To je jednohlasné přesvědčení v celé zemi, češi jsou
opravdu hlubokými vlastenci, ale současně jsou realisty, prý
něž rozji/lý; ijjajijHqyé , znamenají méně. nežli cíle, jichž má
být dosaženo. .
Jaroto t^ké čtyři české strany, komunistická, sociálně-démokratická, lidová a. národně-šocialistická a souběžné strany
slovenské mohly vytvořit vládu opravdové jednoty. Ná pod
nět presidenta Beneše shodly se na socialistickém programu,
přijatelném všem a tento program snaží se každá strana
poctivě provádět.

Mimořádná výroba
Politické hádky jsou dobré pro mrtvou sezónu, řekl mi
mluvčí komunistické strany slovenské Široký; naše země má
.právo mít jen jediný zájem, a to zájem o práci.
To nejsou prázdná slova. Obrovské úsilí, podniknuté celým
národem, začíná přinášet ovoce.
Na příklad v Plzni: ještě před osmnácti měsíci byla situace
tragická; patnáct dní před osvobozením země Rudou armá
dou byly americkým bombardováním, pivním od začátku
války, zničeny Škodovy závody, 70% materiálu a strojů bylo
rozprášeno, zařízení ze dřeva byla strávena požárem.
Sotva rok po této zkáze dosahují Škodovy závody téměř
předválečné výrobní zdatnosti. Ale tu je nutno zdůraznit tuto
skutečnost, že ihned po osvobození dělníci, vedeni svými in
ženýry, nečekali na vyšší rozkazy, nýbrž se pustili do prá
ce. Odstranili zříceniny, opravili poškozené stroje, vybudo
vali nové, takže se jim bez jakékoliv podpory podařilo uvésti
v chod celý závod. Práce každého dosahuje 130% výkonnosti
z r. 1936 a jestliže výroba dosahuje 95%, je to proto, že ze
třiceti tisíc dělníků, pracujících ve Škodových podnicích před
válkou, bylo deset tisíc Němců »odsunuto a dosud nebylo
nahrazeno.
Nicméně každé tři dni jedna nová lokomotiva vyjíždí z mon
tážních podniků. Zemědělské traktory a motory jsou vyrá
běny sériově. Jestliže Československo ještě zvýší svou výrobu,
tu ve dvou letech dosáhne znovu své předválečné výrobní síly.
„ A Fr an c ie?
Laskavost obyvatel Československa je všeobecná. Francouz
ský novinář, který cestoval zemí, uchová si nezapomenutel
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nou vzpomínku na to, jak vlídně byl všude přijímán. Nejen
úřady usilují o to, aby usnadnily a zpříjemnily jeho pobyt,
nýbrž i osoby soukromé, s nimiž se potkává často na ulici,
když na příklad hledá cestu, snaží se všemi prostředky pro
jevit mu svou přízeň.
Co soudíte o krancii^ otázál jsem se jednoho dne pražského
advokáta, bývalého deportovaného politika, který se nemůže
zbavit následků útrap vytrpěných v Dachau. Odpovězte mi
upřímně: neochladlo vaše přátelství od Mnichova?
Francie ... Uvažoval okamžik zasněně.
Francie, odpověděl nakonec, ano, příliš jsme doufali v její
přátelství, abychom se- nad ni prudce nepohoršili v r. 1938.
Snad více než nad Anglií.. . Ale dnes jsme pochopili mnoho
věcí: že živé síly národa se vzepřely u vás proti politice své
vlády — že i vy ani ne za rok stali jste se také obětí mni
chovského ducha — a že jste od té doby trpěli stejně, jako
my — a že my, tedy přes to všechno, milujeme Francii .
Znamená to, že jste nám mohli odpustit?
Ne, to je nemožné.
A. prišla tvrdá odpověď. Pokračuje ve své řeči s úsmě
vem:
Je lépe se na to neptat. Mohl bych vám odpovědět, jak
odpověděl jednoho dne president Beneš: Nemůžeme odpustit
Mnichov, ale zapomněli jsme na něj ...
.Na nás je, abychom učinili ostatek.

Z dopisů redakci
Několik ixrznámek k reformě veřejné správy.
Stále častěji ozývají se hlasy o neúnosnosti nákladů na ve
řejnou správu a ve všech časopisech stran národní fronty mů
žete čisti články o této věci. Jako červená nit táhne se všemi
těmi úvahami nevyvratitelná pravda, že máme nadměrný po
čet stát, zaměstnanců a že stát toto břemeno nesnese. Strany
národní fronty hledají odpomoc, podle svého ideového založení,
pouze tu i tam připadne se však na kořen zla. A o ten kořen
právě jde. Vyjma úř^dy soudní, žádný jiný úřad nemá přes
ných a pevných řádů jednacích a kancelářských, všude je plno
přílišného psaní, příliš mnoho předpisů namnoze si i odporují
cích a následkem toho nadměrný počet zaměstnanců.
Bylo již několikráte poukázáno na některé jiné státy; na př.
na Anglii. Tam má úřednfk-referent moc a právo v mezích
platných zákonů samostatně rozhodnouti o věci, jež mu bylá
k rozhodnutí svěřena. Jest ovšem za toto své rozhodnutí také
sám odpověděn. Právě tak je tomu u našich soudů. Žádný
soudce še némůsí dříVe"ptáti Svého přednosty, jak má spor roz
hodnouti? Od toho jsi právníkem, samostatným soudcem a zasVŮj rozsudek ■ také sám odpověden. Jinak je tomu u našich
úřadů správních. Zde musí rozhodnutí referentovo dostati
»approbatur«, schválení odpovědného přednosty, který také
podpisuje rozhodnutí — usnesení, které učinil někdo jiný.’ Pod
řízený referent nemá práva své usnesení podepsati. Ale soudní
úřady vám dají ještě další příklady, jak šetřiti časem i lidmi.
(Prosím, abyste se nikterak nemátli tím, že dnešní soudy vy-:
kazují také zvětšený počet zaměstnanců a že nedodržují Biůty
jednacím řádem vytčené, toho příčinou je nadměrná práce, při
daná jim lidovými soudy. Až toto soudnictví skončí, dostanou
se věci u soudů zase do normálních kolejí). Soudní řád jednací,
řád pracovní, exekuční atd. nejen připouští, ale předpisuje
trvale uspořádané formy, takže na celou řadu úkonů je možno
použiti vhodně upravených a ustálených tiskopisů. Tímto způ
sobem ušetří se velmi mnoho práce jak referentu, tak i kance
lářskému personálu. Shledá-li referent, že žádost (žaloba atd.)
vyhovuje požadavkům zákona, nemusí vlastnoručně psáti celé
rozhodnutí, postačí napíše-li na př.: »Povoluje se. Tiskopis čís.
X.)«. Další je již věcí kanceláře. Kancelář tiskopis podle žá
dosti vyplní, opatři razítkem se jménem rozhodujícího "soudce
a podepiše za správnost vyhotovení. Chápete, co se tu ušetří
času a tím i práce?
Vezměme si přiklad z úřadů finančních. Jak známo, ustano
vil parlament, aby dřívějším pensistům, t. zv. staropensistům
byl udělen přídavek (za příčinou drahoty), a to měsíčně 300
Kčs od 1. srpna 1945. V březnu 1946 dostali tedy o 300 Kčs
více, ale ohledně doplatku za 8 měsíců jim bylo řečeno, že jej
dostanou do konce roku, až to bude vypočteno. Dostali jej
v listopadu 1946, ale nikoliv 2400 Kčs, nýbiž pouze 1500 Kčs.
Na daně a jiné poplatky bylo jim z toho sraženo 900 Kčs, tedy
více než jedna třetina. Při tom i poslanci i lid se domnívají,
že dostali 2400 Kčs. Ale nejenom, že byli všichni zklamáni, ale
uvažte tu armádu zaměstnanců, kteří se musili zabývali
u každého jednotlivce propočítáváním toho, co se mu má sra
zí ti. Kdyby se bylo řeklo, dostanete přídavek 200 Kčs a tato
částka se jim také vyplatila a k měsíční pensi přirazila, bylo
by to aspoň poctivé, bez klamání veřejnosti a hlavně bez prá
ce. Bylo by to ušetřilo stovky zaměstnanců. Rovněž tak se to
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má s platy státních a jiných veřejných zaměstnanců.

Podle
platového zákona a jeho stupnic má ('osiali zaměstnanec tolik
a tolik korun měsíčního služného. Ve skutečnosti tuto částku
nikdy neviděl. CJečte se mu daň, nemocenská, příspěvek do
UFO atd., tr.kže na papíre podle tabulek má měsíčně řekněme
.3000 Kčs, ale ve skutečnesd dostane ani ne celých 2500 Kčs.
K čemu ten klam? Dekuj byly volební řády závislý na výši
placených dani, mělp to snad určitý význam. a oprávnění, (dnes
by velmi mnoho úředníků mohlo podle výše placené daně voliti
v kurii., velkostatku), ale dnes nemá vůbec významu· srážeti
veřejnému zaměstnanci z jeho služného daň. Vypočtěte prostě
u křždó stupnice kolik to činí (výpočty jsou už po ruce),
zipenšete o to výplatu služného a řekněte hned dotyčnému za
městnanci: »budeš mít tolik a tolik« a to mu také vyplaťte.
Nebude pak klamán ani zaměstnanec, ani veřejnost a ušetří sa
tím spousta zaměstnanců, kteu jsou dnes vypočítáváním platů
a daní z nich neplodně zaměstnáni. Bude to také lépe pro
státní rozpočet. Má-li některý zaměstnanec jiné jmění a pří
jmy, je věc docela jiná a nemá s platem ze zaměstnáni ničeho
Společného. Stejně jo jich pořídku.
Tak bychom mohli pokračovat i v jiných oborech veřejné
správy. Všude bychom nalezli tolik zbytečných formalit a for
málností, že?hy z toho byla tlustá kniha. Z toho je patrno, že
referma veřejné správy je nanejvýš nutná a že se musí státi
co nejdříve, má-li opravdu pomoci státu, aby pod břemenem
vydání na veřejnou správu neklesl. Budiž i o tento požadavek
pečováno ve. dvouletém plánu.
Pk., Praha VIII.

V Baťově království.
Vážený pane šéfredaktore, milý příteli! Četl jsem ve Va
šem týdeníku článek, který právem upozorňuje na reportáž,
otištěnou v pařížském týdeníku »Epoque«, o dnešním stavu
ve Zlíně po reorganisaci čs. průmyslu (V Baťově království).
Nepotřebuji Vám, myslím, opakovat, že kritisuji článek,
jak po stránce věcné, tak po stránce formy. Já sám jsem
před dvěma měsíci osobně navštívil Zlín spolu s francouz-·
skýml inženýry, kteří byli pozváni do Československa, a mohl
jsem se sám přesvědčit o vynikajícím stavu tam a o budouc
nosti tohoto průmyslu za nové organisace. Jsem rád, že Vás
mohu dnes upozornit na vynikající reportáž pana J. F. Do
minique, otištěnou v listě »Libération« v Paříži.
Jean Blanchet, Attaché d’information.

Kolo moravských spisovatelů.
V článku »Osud českého písemnictví« od B. Pernici, který
jste otiskli v 49. čísle »Obzorů«, a jehož obsah a tón nás ve
lice překvapil, praví se mimo jiné, že Kolo moravských spi
sovatelů, ať již dobrovolně či nedobrovolně, muselo Syncľkáiu
věnovat čtvit milionu korun na jeho nové porevoluční úkoly.
Konstatujeme k tornu, že Syndikát českých spisovatelů
od Kóla žádnýcfaJpehěz nedostal·. Poněvadž ptóatcJ je zvědav,
kolik Syndikát věnoval na podporu potřebných spisovatelů,
jejich vdov a sirotků, oznamůj&rňe, že 'Sýndikát vyplatil v le
tošním roce na podporách 602.050 Kčs.
’ ’ ' '
Syndikát českých spisovatelů.
Ještě plynoměry '
Navazujíce na Váš článek »Plynoměry dckladem plánovité
bezplúnovitosti« ve Vašem čísle 51--52 ze dne 21. XII. 1946
dovolujeme si k věci následující po do tknou ti:
Vyráběli a dodávali jsme plynoměry až do roku 1944 pro
ČSR a cizozemsko, kdy pak byla naše firma německými vo
jenskými úřady zrušena, poněvadž jsme pracovali proti váleč
né výrobě. Do našich provozovacích místností byla nasazena
říšskoněmeeká firma pro opravu vojenských vozidel, která po
revoluci přišla pod národní správu.
Již v reku 1915 jsme znovu nožádali zdejší O. N. V. o povo
lení naši firmy, což račte podle přiloženého príklopu zjistit!.
Ačkoliv nám jest známo, že v tomto choru jest nedesia’ek fi
rem v ČSR (jen 3 firmy v celé ČSR), kladou so nám u zdojš’ho
O. N. V. největší potíže, a to jako staré firmě, která zde vyrá
běla již za první republiky, oproti tomu, že jest zde v Šumper
ku 7 autosprávkáren.
Jelikož se jedná u naších plynoměrů o dobře osvědčený výro
bek v odborných kruzích, myslíme proto, že by'rozhodnutí mi
nisterstva průmyslu mělo býti respektováno i zdejším O. N. V.
průmyslovým a živnostenským referátem. Je zřejmo, že láko
vým protahováním podřízených úřadů, které jednán v nezna
losti okolností, způsobuji čs. hospodářství jen značné škody, ne
hledíc k tomu, že máme pro několik set kusů plynoměrů
hotové součás’iky na skladě.
Jest nám také známo, že Pražská plynárna jedná dokonce
o dodávku plynoměrů z Ameriky, poněvadž nedi možno, aby
zdejší firmy, jak Vám ukazuje náš případ, mohly potřebu
v ČSR krýt i.
Helios, továrna na přístroje a kov. zboží, Šumperk.

KULTURA VE SVĚTĚ I U NÁS
Filosofe UNESCO!
Je to generální tajemník organisace
Spojených národů pro výchovu, vědu a
kulturu, Jukan Huxley, který-se pokusil,
ne-li rozřešit, tedy aspoň poněkud ob
jasnit složitý problém, který je neméně
nesnadný než podstatný problém organisace Spojených národů.
Úvodem ke své úvaze v týdeníku >La
tribune des nations« připomíná, že pro
orgánísaci, jako je UNESCO, nestačí
■pouze přesně vymezené cíle, jichž má
být dosaženo, přesně stanovené pro
středky, jichž má být k dosažení cílů
použito. Mimo toto všechno je ještě po
třebí určité filosofie, určité pracovní
hypothesy, která usiluje o vysvětlení
cílů a konců lidské existence a která
by mohla diktovat nebo aspoň naznačit
určitý postoj k různým problémům.
Jestliže by UNESCO nevlastnilo filoso
fickou koncepci takového druhu, která
by mu dovolila nazírat na věci pod jedi
ným zorným úhlem, bylo by v nebez
pečí, že jeho rozhodnutí a opatření bu
dou pouze zlomkovitá nebo dokonce
protichůdná; v každém případě by mu
chyběl vůdčí princip a prvek inspirační,
jaké poskytuje víra ve všeobecnou a
souvislou nauku.
Tyto zásady jsou zcela jasné a správ
né. Ale nesnáz začíná tam, kde jde
o vynalezení oné filosofie, která by mě
la všechny naznačené vlastnosti a moh
la se tak stát jaksi hybnou silou, živo
tem, tedy duší celé organisace UNESCO.
Generální tajemník organisace si uvě
domuje tuto obtíž, a proto jeho úvaha
je jen pouhým pokusem o nalezení ta
kové filosofie, která by byla duší organlsace, ale zároveň vyhovovala všem
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účastněným členům a jejich světovým
a životním názorům. Jde mu tedy o ja
kousi nedosažitelnou synthesu nejprotichůdnžjších směrů, o Sloučení dvou pó
lů, pólu pravdy a pólu lži a celé
řady stínů a odstínů .· mezi těmito
dvěma póly — a právě proto sbí
há s cesty pravdy, protože pravda
může být jen jedna a vylučuje jakou
koli lež. Proto také jeho hledání filoso
fie pro organisaci UNESCO zůstává
zcela negativní.
Praví: Jsou určité zásady a určité fi
losofie, jež by UNESCO nemohlo vůbec
přijmouti. Ták na příklad nemohlo by
svou koncepci života založit na žádném
z náboženství, áť jde o islam, katolicis
mus, protestantismus, buddhismus, unitarismús, židovství nebo brahmansmus.
Z podobných důvodů nemůže se spojit,
vylučujíc ostatní, s toů nebo onou na
ukou politícko-hospodářskou, které se
prou o prvenství v dnešním světě, usi
lujíce jedna druhou vyřadit — ať jde
o kapitalistický liberalismus v jeho mo
derní formě nebo o marxistický komu
nismus nebo polosocialistický plámsmus
a pod. Nemůže je přijmout, podotýká
Huxley, protože jakékoli sektářství jest
proti základům a podstatě organisace
UNESCO.
Z těchže důvodů, bez ohledu na. to,
zda jde o pravdu, i o pravdu absolutně
platnou, odmítá jakoukoli známou sou
stavu filosofickou, poněvadž podle jeho
názoru nemůže se UNESCO opírat
o žádnou filosofii podstatně sektářskou
nebo příliš omezenou koncepci filoso
fickou — ať jde o existencialismus nebo
racionalismus nebo Spiritualismus, nebo
nauku o vitálním elánu, o hospo
dářský determinismus nebo cyklickou

theorii lidských dějin. Nemůže ani, za
stávajíc zásadu demokratickou a zásadu
lidské důstojnosti, zásadu rovnosti a
vzájemné úcty, přijmouti ideu, že stát,
považovaný za cíl, je důležitější než je
dinec; nemůže přijmout žádnou theorii
o společnosti, založenou na ostrém roz
poru třídním...
Vrcholem tohoto neíllosofického filo
sofováni, které libovolné míchá a přeha
zuje pravdu „a lež,, které má pro sobe
a na své straně pouze apriorně a racio
nalisticky stanovené názory o cíli a úče
lu organisace UNESCO, je závěrečné
negativní tvrzeni: A poněvadž UNESCO
zdůrazňuje konkrétní úkoly, jež mají
být uskutečněny v oblastech výchovy,
védy a kultury, a poněvadž naléhá na
nutnost vzájemného pochopení mezi nár
rody, na nutnost míru, zdá se, že
UNESCO nemůže přijmout ani koncepci, založenou výhradně nebo podstatné
na víře v druhý život, ani na pravdě,
brát jako východisko jakýkoli dualis
mus.
, -·.
To jsou tedy podle Huxleye filosofic
ké soustavy nebo vůdčí principy, jež
UNESCO nemůže přijmout. Nyní jde
o to, aby byly nalezeny nebo stanoveny
positivní zásady či filosofická soustava,
jež by jednotila a inspirovala těleso a
dílo o?'ganisace UNESCO. Organisace se
zajímá především o mír, o bezpečnost^
o blaho, a to v té míře, v jaké může
být těchto cílů dosaženo rozvojem vzta
hů mezi národy v oblasti výchovy, vědy
a kultury.
Z této předběžné poznámky vyvozuje
Huxley, že, jak se mu zdá. filosofickou
koncepcí organisace UNESCO musí být
jakýsi humanismus, humanismus světový, jenž musí usdovat o sjednoceni všech
národů a všech jedth.ců národa, jež jsou
s! rovni v tom, co se týká lidské dů
stojnosti, vzájemné úcty a možnosti při-
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jímat vzdělání. Musí to být humanis
mus vědecký, nemůže však býtí jen ma
terialistický, nýbrž musí objímat i du
chovní a intelektuální aspekty stejně
jako materiální aspekty existence.
A pak přichází Huxley k základnímu
tvrzení, ke stanovení určité filosofie organisace UNESCO, která je jeho osob
ním vyznáním: Tento humanismus musí
* usilovat o dosažení svých cílů tím, že
se bude zakládat na filosofické základné
opravdu monistické, hledaje jednotu
všech těchto aspektů. Musí to být hu
manismus evolucionistický, nikoli sta
tický nebo idealistický. A to je podstat
né, aby UNESCO přistupovalo ke všem
problémům s hlediska evolucionistického, neboť jinak jeho filosofie bude fa
lešná, jeho humanismus zlomkovitý, tu
díž klamný.
Těmito posledními tvrzeními konči
Huxley tam, kam nechtěl dospět: popí
rá prakticky ony zásady, jež na začát
ku své úvahy stanovil jako neúprosnou
směrnici a navrhuje svou osobní, čistě
sektářskou filosofii za filosofii organisace UNESCO.
Při tom jeho evolucionistický huma
nismus, přihlédnemé-li blíže, zůstává fi
losofií zcela negativní. Huxley naznaču
je vlastně pouze to, v čem tento huma
nismus nespočívá, nikoli to, na čem se
skutečně zakládá, na čem musí být za
ložen, aby. byl humanismem A tu nelze
se vyhnout otázce právdy, nelze unik
nout skutečnosti, již ruský filosof Berďajev vyjádřil velmi jasně a přesvědčivě
zvláště pro nás, současníky a svědky
poslední války: Bez Boha není člověka
— to je experimentální objev naší doby.
Tato jediná věta, nabitá skutečností
nejskutečnější, je s to zvrátit jakoukoli
bludnou a klamnou, tedy pouze zlomko
vitou filosofii evolucionistického huma
nismu Huxleyova.
F. X. J.

Na obranu rozhlasové hry
Připomínka, že rozhlasová hra patří
k nejvýznamnějším rozhlasovým umělec
kým projevům, by se mohla zdát nad
sázkou zejména dnes, kdy tato hra pro
dělává nebývalou krisi, krisi, která je
mnohými mylně považována jen zá zá
ležitost čistě rozhlasovou, jako by na
- příklad v krisi nebylo také jevištní
drama nebo i některé jiné literární
útvary. Není však úkolem této stati
uvažovat o tom. jak rozhlasové hře po
močí, o tom jsme částečně již psali na
př. v č. 34., roč. n. »Obzorů«, dnes' nám
jde spíše o zjištění, zda je zde vůbec
snaha jí pomoci a zda rozhlasová hra
si také nějaké pomoci zaslouží. V čísle
53. časopisu »Náš rozhlas« píše gene
rální ředitel čs. rozhlasu o úkolech, kte
ré očekávají náš rozhlas v rámci jeho
povinností k dvouletce. Autor článku
se zde zmiňuje o důležitosti informační,
případně propagační služby rozhlasu pro
dvouletý plán a poznamenává, že bude
zlepšen nebo dokonce přebudován hu
dební, přednáškový a zábavný program
rozhlasu, nikde zde však nečteme o tom,
že rozhlas zajistí aspoň základní před
poklady pro vytvoření uměleckých (ni
koli tedy pouze jen nějakých zábavných)
rozhlasových her.
Littera scripta manet — a řekněme
hned, že jsme nad tím trochu na roz
pacích. Neboť sledujeme-lt takřka celý
vývoj našeho rozhlasu, shledáme, že je
snjat trvale s usilovnými snahami po
vytvoření hodnotné a umělecky závažné
rozhlasové hry, k níž se zprvu sice do
spívalo sotva znatelnými krůčky, ale
které pak za iniciativní podpo
ry rozhlasového vedení věnovali své
síly naši nejlepší rozhlasoví pracovníci
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a také ! naši významní literáti. Naše
rozhlasová hra se dokonce těšila i velké
pozornosti v cizině, která opět i dnes
se o ni velmi silně zajímá. A dále! Na
še rozhlasová hra, jež byla již skoro
před desíti lety na světové výši, tedy
v době, kdy na př. v Americe teprve
vznikala, tato naše rozhlasová hra před
stavuje v podstatě jediný u nás prftkticky uskutečňovaný, ryze rozhlasový
útvar, který jě na př. na rozdíl od hod
notné hudby v rozhlase nejen tlumočen,
nýbrž i spolutvořen rozhlasovými pro
středky. Zdá se nám tedy, že rozhlasové
vedení by mělo věnovat svou pozornost
právě tomuto útvaru. Je sice pravda,
že loni byla vypsána bohatě dotovaná
soutěž na rozhlasovou hru, ale tím roz
hlas své povinnosti v tomto směru ne
vyčerpal, tím spíše ne, že jen soutěž
rozhlasovou hru nespasí. Krise rozhlaso
vé hry, podobně jako krise hry jevištní,
má hlubší kořeny, a není ani v silách
rozhlasu ji odstranit. Rozhlas však může
aspoň spoluvytvářet předpoklady pro
zlepšení situace v tomto směru. Poslu
chači, zejména na venkově, stejně jako
rozhlasoví režiséři a dramaturgové tou
ží po obnovení slávy rozhlasové hry,
ba dokonce lze říci, že i osvědčení, ale
zatím mlčící rozhlasoví autoři čekají
na důkaz se strany rozhlasového vedení,
že jejich cpravdu tvůrčí spolupráce bu
de vítána — rozhlasová práce potřebuje
totiž na rozdíl od jiných literárních
útvarů intensivní součinnost mezi auto
rem . a rozhlasem. Jednotliví činitelé dra
matických oddělení našich stanic však
přes dobrou vůli nápravu sotva sami
vynutí, nebude-li dosti porozumění prá
vě u vedení rozhlasu, které se nesmí
pouze spokojit snad konstatováním, že
hodnotné rozhlasové hry dnes takřka
nejsou, ale .které musí udělat aspoň to,
co je v jeho silách, aby se situace v tom
to směru zlepšila.
<
Za okupace mnoho nechybělo a byla
by z rozhlasových pořadů zmizela Něm
cům nepříjemná česká rozhlasová hra
vůbec, neboť — ačkoli byla všemožně
oklesťována — přesto znamenala lec
kdy pro našeho posluchače víc než oku
pantům bylo milé. Místo ní by byly na
šemu lidu ještě soustavněji vnucovány
všelijaké ty proslulé »veselé«, pořady,
Tľteré měly mysl našich lidí otupovat.
Není proto £ni sympatické,' ozývá-11 se
nyní hlas, volající jen po větším zájmu
o tvorbu byť i hodnotnějších kabaretů
a her pouze zábavných, o umělecké roz
hlasové hře však nemluví. Je to nespor
ně tím, že je dnes až příliš nadceůována
informační a zábavná složka rozhlaso
vých pořadů, jimž je také popřáván
většinou i k poslechu nejpříhodnější čas
a stanice nejvíce slyšitelné, hodnotné hry
a hodnotná hudba jsou však vysílány
obyčejně v tak pozdní hodinu, že pracuífcí posluchač, znavený prací a nadto
ještě s povinností časně vstávat, tyto
hodnotné relace nemůže vyslechnout,
ač po hodnotném pořadu často přímo
živelně touží. Rozhlas to dobře ví, na
jeho stole leží nesčetné dopisy poslu
chačů, hlavně z venkova, i tisk bojuje
o nápravu, ale zatím ještě marně.

O duchovní náplň
Pohotové objektivní informování roz
hlasem a zábavný rozhlasový pořad —
budiž! I to je nesporně velmi důležité
pro našeho posluchače, a byli bychom
první, kteří bychom i tyto pořady há
jili. Avšak náš posluchač chce, aby roz
hlasový program měl také výraznější
duchovní ladění a mravní náplň.
Neboť v čem jiném tkví podstata rozhlasovosti, než v lidskosti, vnitřní prav
divosti a hluboké niternosti. A v tom

Je také tajemství rozhlasového působení
na nejširší vrstvy lidu. Vzpomeňme jen
na rozhlasovou výzvu, jež volala k těžce
nemocnému dárce krve. Kolik tisíců lidí
bylo touto výzvou vzrušeno a kolik lidí
dovedlo rázem opustit pohodlí domova
a spěchalo svou krev habídnout. A po
dobnou sílu objevovat člověka v člověku
měl za války i tajný poslech našeho
zahraničního rozhlasu, voláni našeho
rozhlasu za pražské květnové revoluce
pak dovedlo proměňovat prostého ob
čana v hrdinu, a tuto sílu jsme cítili ko
nečně ještě nedávno při krásném a tak
hluboce mravně i filosoficky podepře
ném štědrovečerním poselství pana pre
sidenta republiky. Zde všude šlo o mrav
ní hodnoty, o projev lidskosti — a proto
ten výsledek. A zde se také ukázalo
nejvlastnější pole působnosti rozhlasu.

Objevit člověka!
Umění vůbec, a tedy í umělecká roz
hlasová hra (ne tedy nějaký rozhlasem
vysílaný románek) má v sobě rovněž
aspoň kus této vzácné síly, směřující
k objevení člověka v člověku. Jaké se
zde naskýtají možnosti pro náš roz
hlas na př. v době dvouletky, jak by
mohl být formován lidský charakter,
aby chápal povinnosti jedince k druhému
i k národu a státu a aby podle toho
také jednal, to není jistě třeba ani zdů
razňovat. Zde má náš rozhlas velký úkol
a zde také čekáme i čin od vedoucích
našich spisovatelů.
. *
Třeba ještě připomenout, že si nepře
jeme v rozhlase snad nějaké škarohlídství, stavíme-li do popředí dobrou roz
hlasovou hru. Neboť tou má být i hod
notná veselohra, ba dokonce se nalé^·
havě přimlouváme za hodnotný zábav
ný pořad. Chceme však současně říci,
že snad nejtěžší rozhlasový problém, tj. problém humoru v rozhlase, nebude
nikdy vyřešen, aspoň uspokojivě, bez
respektování stěžejních rozhlasových
zákonů, které i autorům veselých pořa
dů ukládají usilovat o lidskost v tvůr
čím projevu.
Poctiví rozhlasoví pracovníci věří
v rozhlasové umění a věří i v jedinečnou
moc a sílu rozhlasu vůbec. Ve svém
přijímači nechtějí vidět jen »kus nábyt
ku«, který by pouze odříkal zprávy,
výzvy a dodal až do domu všelikou zá
bavu. Chtějí, aby rozhlas se stal příte
lem člověka, aby spojoval jedince s po
spolitostí našeho národního celku, chtějí,
aby pomáhal spolutvořit hodnoty. Věří,
že i rozhlasová hra si vynutí v rozhlaso
vých pořadech opět důstojné místo, aby
vstupovala do lidských niter jako půso
bivý ukazatel cesty k lepšímu člověku.
A věří v opětné znovuvzkříšení opravdu |
hodnotné rozhlasové hry, jež bude slou
žit lidu a jež nebude služebníčkovat.
Dr K. Z.

Biograf nebo náboženská
výchova?
K příkladné spolupráci na poli kultur
ním a náboženském došlo v pohranič
ním městě T.
Církve římskokatolická, českosloven
ská a českobratrsko-evangelická podaly
společný protest místní a okresní osvě
tové radě proti pořádání různých pod
niků, jmenovitě filmových představení
pro mládež v neděli dopoledne, jimiž
je mládež odváděna od návštěvy boho
služeb a j. církevních úkonů, jimž ne
dělní neb sváteční dopoledne tradicionálně vždy patřilo.
Protest poukazoval na nedávné pro
jevy p. presidenta dr. Beneše, které měl
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ke kněžfm-vězňům, k předsednictvu cír
kve československé a k výboru Kostnic
ké jednoty, v nichž zdůraznil pomoc a
povinnost církví pil mravní a duchovní
rekonstrukci národa.
M. O- R. dala zmíněný návrh na po
řad je.dnání v nejbližší schůzi, na niž
přizvala zástupce sport, klubu, svazu
mládeže a j. interesovaných korporací,
jakož i zástupce církví a zástupce bio
grafu
Zatím co všichni zúčastnění, až na
ojedinělé námitky neb kompromisní ná
vrhy, pramenící spíše z neznalosti pro
blému než ze zásadního odporu, zaují
mali buď neutrální stanovisko, nebo při
jímali návrh .sympaticky, jedině zástup
ce biografu hájil vehementně stanovisko
biografu, resp. rozhodnutí ministerstva

Knihy pro lid

informací, jehož výplodem jsou nedělní
filmová matinée pro mládež.
Argumenty, zástupce biografu postrá
daly jakékoliv přesvědčivosti a spočí
valy hlavně v tom, že se opíral o roz
hodnutí ministerstva informací, které
obhajoval s plnou vervou. Zcela podle
starorakouského »befel je befel a přes
teď se neskáče«. Státní pokladna by
prý utrpěla škodu, a to nelze připustí ti.
Přeložit nedělní filmové představení pro
mládež na jinou dobu by byl teror proti
mládeži a jak by k tomu přišly děti bezvěrců, mládež by přišla o kulturní hod
noty, které jim film skýtá a tak pod.
Korunu všemu nasadil, když prohlásil,
že by to jistě vyhrál nad církvemi, kdy
by nechal děti hlasovat, zda jsou pro ná
vštěvu kostela neb biografu. (Pravdě-

podobně by to také vyhrál, kdyby ne
chal děti hlasovat, chtějí-li raději do
školy nebo do biografu). Neodpověděl
na poznámku, že by to také vyhrál,
kdyby v hospodě nechal hlasovat, chtějíli pijáci pít či nikoliv.
Nakonec bylo rozhodnuto, že návrh
bude postoupen ministerstvu informací,
aby toto samo rozhodlo.
Doufejme, že ministerstvo informací
bude mít jiný názor a uzná, že mravní
a náboženská výchova mládeže má vě^ší
cenu než několik korun zisku pro stát
ní pokladnu, které ostatně může získati
při větší návštěvě a poloviční režii v so
botu odpoledne, když stejně, promítá-lí
se v neděli kulturní film, sál biografu
zeje prázdnotou, jak přiznal sám zmí
něný zástupce biografu.

Bohuslav Pernica

V době velké knižní krise, těsně před 'rokem 1938, bylo pro vzdělance jako pro lid. Forma jejich vyjadřování je prů
měrným čtenářům velmi přístupná a nebylo by potřebí la
u nás raženo heslo: Lidovou četbou je každé hodnotné umě
lecké dílo. Literární kýč slavil tehdy své opravdové vigílie
ciné četby epický předimensované a umělecky podprůměrné,
temna a různé laciné knihovny a hlavně románové časopisy kdyby bylo dosti poutavých starých knih, od nichž jedině mů
a noviny stávaly se zvolna jedinou skutečnou četbou našeho žeme začínati čtenářský vývoj.
lidu. Přímo i nepřímo byl tím podporován nástup fašismu, ne
Tím nechceme říci, že by dnešní člověk měl ulpivati na mi
boť veřejně schvalované anebo alespoň trpěné ohlupování lidu
nulosti. Chceme a snažíme se ho přivésti co nejbezpečněji
bylo vždy jeho avantgardou. Vzpomenuté heslo mělo proto
i nejrychleji k uměni dneška, ovšem cestou samozřejmou,
svůj hluboký oprávněný význam i smysl, neboť k lidu blíž
správnou a účinnou. Po nové knize, zvláště knize lidové, mu
neznamenalo nikdy s lidem níž.
síme však požadovat epickou nosnost. Oni věční, na nichž
Po roce 1945 podařilo se nám zatím podníknouti s úspě
chceme učit nejlidovějši vrstvy ušlechtile číst, kladli totiž
chem jen jakási preventivní opatření proti různé pseudolitehlavní a první důraz na děj. který se" bdhužel stává zvolna,
ale jistě v literárním umění nemoderní. Čtenář, který je
ratuře, čímž kýč nebyl ještě vymýcen, leckdy však ani ome
zen. Různé románové časopisy a noviny přestaly vycházet,
denně zasypáván novými a novými událostmi a jehož život
stará vydání se nesmějí kolportovati, výplody jejich spiso
je nabit prací a vzruchem, sáhne rád po knize, která je blízká
vatelů začínají se však znovu objevovat v různých časopi
tepu a rytmu doby. Hledá si ovšem knihu, jejímuž obsahu
seckých románech na pokračování i v různých knižních lido
i stilu rozumí a obrací se krátce tváří v tvář oné generaci,
vých knihovnách. Přední náš, literární theoretik, který se
jejíž síla se jevila v geniální prostotě.
obíral kýčem jako zjevem sociologickým, povzdechl si onehdy:
Pročetli jsme v poslední době několik, knih, v nichž sou
»Má tužší život, než jsme předpokládali a snad je vůbec ne
časní autoři, hlavně mladí, zabydlují v prostoru města i ves
zničitelným
nice, kanceláře. i dílny, pole i lesa lidi celkem pasivní a me
Jak tedy psáti pro lid, když kýč je nejvyhledávanější čet
ditují nad nimi i s nimi namnoze piostřcdky únavného ly
rismu. Sloh těchto knih je neobyčejně květnatý, přetížený
bou a co vydávat a v jaké formě ? Je skutečně každé umělec
ké dílo vhodnou lidovou četbou? Lze jiti k lidu bliž, aniž by
básnickými ozdobami, nesrozumitelný a leckdy i záhadný.
se s ním šlo níž? Byly románové noviny a časopisy po stránLeckterá z těchto knih je přetížena roztěkanými myšlenka
ee formální zavrženíhodné? Způsobil pouhý zákaz kolportážé
mi a nápady. Zdá se, že není odvahy sevřít a utřídit moderní
různých morzakorů a romanticko-sentimentálních robinsodílo, postavit je pevně a zákonně a hlavně: dát mu program
nád již sám o sobě nápravu? Co tedy vlastně lid chce, co si
a cíl, a nikoliv v heslech tisíckráte opakovaných a vykřiko
přeje a co-žádá?
vaných, nýbrž v obsahu a jaksi nenápadně, tím však účinněji.
Tak a podobně ptají se literární theore tikové a praktikové
A ještě něco. Autoři často líčí osoby a prostředí, jež doko
a zpytují svědomí své i jiných. Tak a podobně usuzovali
nale neznají. A co je zvlášť trapné, to je nepřipravenost jazy
ovšem i dříve, aniž problém byl kdy s konečnou platností vyková i logická. Pak ovšem, jak praví Anna Pammrová, pravda
řešem V dnešní lidově demokratické republice nelze však již
je v takových knihách v úzkém spojení s nepravdou. Vedle
obcházet! ožehavé problémy tiše a po špičkách, i když vý
myšlenkového křišťálu je v nich i názorové bláto. Často je
sledky nebudou ihned uspokojivé, vpřed se jít musí a ne
patrno, že knihy píší i ti, kteří nemají co říci, hlavně ne
bezpečí z prodlení nemůže býti do nekonečna prolongováno.
nového. Kolik autorů nadbíhá vkusu nejširších vrstev, posled
Při vší úctě k monumentálnímu uměleckému tvořeni se ními .politickými událostmi velmi znešvařenému. Pak ovšem
nedomnívám, že by každé hodnotné umělecké dílo mohlo ane
z mnohých děl neprýští duše, a to, co podávají, není tvorba,
bo dokonce muselo býti pro všechny dobrou a hlavně vhodnou nýbrž fabrikát. Nesmíme připustit, aby právě tvorba,
lidovou četbou. V rozhovorech s knihovníky jsem se přesvěd
jež se vydává a považuje za skutečně lidovou, podobala se
čil, že obrovské množství čtenářů ulpívá obyčejně na typu sbírce zručně provedených fotografií.
četby, jež byla ideálem jejich mládí a nezřídka i na typu
Mnohým našim knihám chybí pravda formální i obsahová.
a úrovni staré četby čítankové. Zde ti, kteří řídí četbu mlá
Mnozí autoři píši o dělnících a rolnících, učitelích a úřední
deže a hlavně autoři a redaktoři školních čítanek ocitají se
cích, sami se však nezabydlili v životech svých hrdinů a- do
pod zorným úhlem úžasné odpovědnosti.
pouštějí se množství odborných chyb. Právě prostí lidé nedů
Mnozí z knihovníků se přiznali, jak často dlouho, ba i léta věřuji pak takovým knihám a taliovým autorům. Jindy spi
trvá, než se člověk, který si neoblíbil četbu, naučí číst, anebo sovatel bojuje v knize za ideály, jež sám v praxi každodenně
než se čtenář literatury jen zábavné,a líbivé propracuje k čet
popírá a jeho sousedé ho pro tento paradox tvorby a vlast
bě děl skutečně hodnotných. Nikdo z těchto pionýrů české ního života přímo nenávidějí a znepříjemňují ho i jiným.
knižní kultury se naprosto nestyděl, že nečtenáře učil číst
Jak tedy psát? Ne ihned a nikdy ne násilně a z donucení.
i na zavrženíhodné četbě a čtenáře příliš pohodlné jen po
Je třeba odstupu i důkladného a řádného poučení. Námět mu
zvolna a po škále méně a méně líbivých spisů přiváděl sí být tak žhavý, že je nezbytnou nutností vnitřní, nikoliv
k opravdovému umění. Všichni se omlouvali, že tato holá materiální, napsati novou knihu. Nová doba požaduje nové
nutnost vyplynula z okolnosti, že současné době chybějí silní náměty. Je potřebí se pozorněji dívat, aby zdánlivé všednosti
epičtí umělci, kteří by opravdu dovedli strhnout, aniž si umě
a samozřejmosti nestaly se skutečně všedními a samozřejmý
lecky zadali. Situaci zhoršuje ona okolnost, že není stále dosti
mi. Není bezvýznamné stt^lovati i čtenářské zájmy lidu, hlav
po ruce knih vyzkoušených a horlivě čtených klasiků, kteří ně jeho myšlení, jeho sklony vzestupné i projevy negativní.
dovedli býti epický zajímaví i umělečtí.
Škoda, že u nás upadl kult krátkých próz. Jsem přesvědčen,
Přiznejme si proto docela upřímně, že rok co rok vzpo
že i velcí spisovatelé by měli prožitky nedávné i současné
mínáme slavných literárních výročí, jež nám přirostla k srdci stylisovati napřed v projevech zhuštěných a zkušebných, než
nikoliv d'k ocenění v literárních dějinách a příručkách lite
se odváží napsat obrovské knihy. Stále mně znějí v duši slova
rárně historických, nýbrž pro svou trvalou a věčnou život
Ilji Ehrenburga; »Často je větším přečinem knihu napsat,
nost. Potřebovali bychom velmi nutně nová a nová vydání něž nenapsat«.
knih spisovatelů, lrteří liž dávno nežijí, jež jsou však dosud
A jak vydávat? Když pro lid, tak lidově dostupně. Pokud
téměř hladově čteni. Vždyť právě oni dovedli stejně psáti. u nás nebude možno koupit si knihu za týž peníz, jako lístek
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do biografu, nebude mít lid miliony soukromých knihoven.
1 vyšších, ceny knih poklesnou a nebudou dražší než vstu
Láce to přece byla, jež zpopularizovala románové časopisy
penky do divadel a do zábavních podniků. Spisovatelé přece
a noviny. Sovětský svaz, o němž u nás tak často hovoříme,
nepíší jen pro veřejné knihovny a ony nejvěrnějši, kteří kni
ale jehož vymoženosti nedomýšlíme, vydává knížky skutečně
hy kupují vždy.
krásné a levné. Nyní se může o tom každý přesvědčit i v Pra
Lidovým uměním nemůže se tedy již okamžitě státi pro
ze na Václavském náměstí v sovětském knihkupectví. Proč
všechny každé hodnotné umělecké dílo, chtějme však věřit,
tedy nezvýšit úroveň románových novin a časopisů a pone
že se jím hodně brzy stane. A aby se stalo, přičiňme se, aby
chali láci? Svaz nám může pósloužiti opět jako vzor. V rus
se u nás četlo, aby se hojně nakupovaly hodnotné knihy, aby
kých románových novinách vycházejí díla, poctěná vysokými
byly zajímavé i umělecké, laciné a přece cenné. Na každého
cenami, a dokonce i básně.
našeho dělníka mělo by se při výplatě dostati po dobré knize
Od Rusů bychom se především měli naučit vydávat kla
podle volného výběru. Byl-li liberalismus u nás poražen a plásiky, jež oni vydávají skutečně znovu a znovu. Také v Polsku
nuje-li se ve všem, nemůžeme umění, zvláště literaturu, ponevydávají starší autory v laciných úhledných knížkách. Ani
chati někde mezi liberalismem a lidovým národohospodářSlované jižní nezůstávají pozadu. U nás se student učí o ce
stvím živořit a krčit se. Úřední činitelé starají se poctivě
lých seriálech slavných lidí, stěží si však opatří jejich dílo,
o zdolání nadhozených problémů. Je na nás všech, čtenářích
hlavně v kritickém vydání. Budeme-li pokračovat v podobném
memorování jmen, obsahů a rozborů děl, aniž bychom díla a- i spisovatelích, abychom i po této stránce novou dobu pocho
pili a vyrovnali se s ní skutečně opravdově a čestně.
znali, ochudíme se o národní ethcs své literatury. Snad se
konečně někdo najde, kdo naváže na slavnou tradici někdejší
Co tedy říci ještě závěrem k druhému problému: Jak vy
Ottovy světové knihovny, nejlidovějši knihovny u nás vůbec.
dávat knihy pro lid? Tedy asi toto: Vydávat hodnotné'knihy
Ani novinky nemůžeme si dovolit vydávat trvale lidu ne
skutečně levně, začít konečně se soustavnými edicemi klasiků,
dostupné svou vysokou cenou. Musíme a budeme hledat Cesty
nebát se vzkřísit na novém podkladě románové noviny, pro
a prostředky, jak knihy zlevnit a rozšířit. V Moravské Ostra
pagovat knihu a zpřístupňovat ji, naučit lid knihy pravidelně
vě ocitlo se divadlo v tísni, a tu se dělníci rozhodli, že budou, kupovat a vůbec oživit iniciativu plánovací i na tomto poli.
jeden den pracovat pro divadlo. Pracovali a nyní chodí již, A když již pádlo slovo krise české knihy, proč nejiti do bri
rok do divadla zdarma. Není to přímo klasický a vybízivý
gád a nepracovat alespoň jeden den pro českou knihu. Tako
přiklad, jak by se daly v době nové krise rozfedrovat obrov
vým celostátním dnem vykonalo by se více než tisíci ankeské náklady knih ? Začneme-li hodnotná díla vydávat nikoliv
tami a každý příští Ježíšek by pak mohl rozděliti zdarma
v nákladech dvou až tří tisícových, nýbrž třicetitisícových
vagony a vlaky nejlepších a nejkrásnějších českých knih.

Existencialismus a materialismus
V Červnovém a červencovém čísle své revue »Les temps
moderncs« rozepsal se J. P. Sartre o »materialismu a revo
luci«. J. P. Sartre je, jak známo, představitel atheistické
větve francouzského existencialísmu, jako zase Gabriel Mar
cel je representantem křesťanského existencialísmu.
Sartre za okupace spolupracoval s komunisty a proto se
mnohde mělo za to, že jeho existencialismus má blízko k ma
terialismu. Jeho· rozbor a vyvrácení materialismu vyvolaly
ve Francii velmi živou diskusi, hlavně v táboře dialektických
materialistů, takže komunistická filosofická revue »La pensée< mluví dnes o Sartrovi jako o nejzavilejším představi
teli idealistických tradic. Přihlédněme ve zkratce, co říká
J. P. Sartre o materialismu.
—~
Materialismus podle J. P. Sartra znamená především po
pření existence Boha, za druhé výklad duchovních hodnot
hmotou a za třetí vyloučení subjektivity, neboť svět se jeví
materialismu jako systém objektů, spjatých mezi sebou universálnimi vztahy. Sartre z toho vyvozuje, že materialismus
je doktrína m e t a fysická, a že materialisté jsou vlastně
metafysikové, i když o sobě tvrdí, že metafysiku nenávidí.
Představí tělům francouzského filosofického komunismu, Navillovi, Madame Angrrurdové a Garaudymu odpovídá, že je
jich atheistický materialismus je zaujetím stanoviska a priori.
Materialisté vytýkají idealistům, že se pohybují v metafysice, když. redukují ducha na hmotu. Podle Sartra nemá
pravdu ani doktrína materialistická, ani doktrína idealistická.
Jakmile materialismus prohlašuje některé principy za bez
pečné, jeho ujišťování vyplývá bud’-z intuice nebo apriorních
úvah, tedy ze spekulací, které vytýká idealismu. Podle Sartra
materialismus je zastřenou metafysikou, která však se potírá
sama, neboť útočí na metafysiku idealismu.
Materialisté potlačují zásadně jakoukoli subjektivitu. Abý
potlačili subjektivitu, prohlašují se materialisté za objekt
a. svým objektivním pohledem pozorují přírodu a její pro
cesy. Materialista, který vystoupil ze své subjektivity a pro
měnil se v čirou objektivní pravdu, prochází se světem
objektů, zabydleným lidmi — objekty. A když se vrátí z pro
cházky, sděluje, co viděl: »vše co je racionální, je reální a vše
co je reální, je racionální«.
Ideje, jak známo, jsou pro marxisty pouze nadstavbou,
superstrukturou. Setkáme-li se za režimu otrokárskeho
s určitými ideami, sociálními theoriemi a politickými insti
tucemi jinými, pak tato různost není prý dána povahou nebo
vlastností idejí, theorií a politických instituci, nýbrž je to
následek rozličných podmínek materiálního života společ
nosti. Proto si kterýsi naivní člověk představoval, že Spinozovova filosofie je exaktním odrazem holandského obchodu
s obilím. Podle Sartra marxisté však přes svou nauku
o ideové nadstavbě věří v účinnost své. propagandy a v to,
že ideologie (a tedy superstruktura) má vliv na samu zá
kladnu. Idejím, theoriím a ideologické nadstavbě je tedy
■přiznána jistá autonomie ve vztahu k materiální základně.
Materialisté zdůrazňují, že nové ideje a sociální theorie se
objevují tepive tehdy, když vývoj materiálního života spo
lečnosti položil před společnost nové úkoly. Objeví-li se nové
Ideje a nové sociální theorie, pak je to proto, že jsou nevy-
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hnutelné pro společnost, neboť bez jejich organisační, mobilisační a transformační síly by’nemohly být vyřešeny na
léhavé úkoly materiálního života společnosti. Z toho je vi
dět, že určitý úkol, aniž je ještě splněn, přivolává ideu, která
usnadní jeho naplnění. Idea je postulována a přivolávána
prázdnotou, kterou má zaplnit. Sartre se ptá: »Jak je možné
tvrdit, že idea je determinována sociálním a hospodářským
stavem a tímže dechem říkat, že je přivolána novými úkoly,
které mají být splněny. Je tedy idea a spirituální život spo
lečnosti reflexem objektivní reality anebo se ideje stávají ži
voucí realitou, když se stanou majetkem mas?«
J. P. Sartre praví, že by se nemohl rozhodnout svobodně
a za jasného vědomí pro doktrínu, která ničí myšlenku
a samostatné myšlení vůbec. Sartre ví, že není jiné spásy
pro člověka než osvobození také dělnické třídy. Sartre to
však ví, aniž potřebuje být materialistou. Ví, že zájmy du
cha jsou také na straně proletariátu. To však není pro něho
důvodem, aby popřel myšlenku, která ho přivedla až k tomu
to poznání. Nechce se zbavit svobody myšlení a svobody
rozhodování ve prospěch kázně a politické víry.
Klekni na kolena a uvěříš, řekl Pascal. Počínání materialistů
je podle Sartra podobné. Kdyby se prý jenom jednalo o to,
padnout na kolena, aby tím bylo zajištěno štěstí lidí, Sartre
bý se nerozpakoval a učinil by tak. Jedná se však o něco
zcela jiného a dalekosáhlého: o zřeknutí se práv
svobodné kritiky, o vzdání se pravdy, o svo
bodu. Stoupenci materialismu podotýkají, že toto vše se
zase jednou vrátí nazpět. Sartre odpovídá: »Jak mohu uvě
řit ve slib, který mně byl učiněn ve jménu principů, které
se samy potlačují?“ Vím pouze jednu věc: jde o toto dilemma:
zradit zájmy potlačované třídy ve jménu pravdy, nebo zra
dit pravdu v zájmu proletariátu!«
Materialismus je podle Sartra beze sporu významný myt
hus, který slouží zájmům revoluce, avšak výše nežli mythus
je Pravda.
Marxisté vytýkají Sartrovi, že učením o svobodném
člověku člověka vlastně zrazuje, neboť je-li svoboden,
nepotřebuje už o svou svobodu bojovat. Neboť je možno si
představit svobodného od narození, který by bojoval o své
osvobození? Na to odpovídá Sartre, že kdyby člověk nebyl
od původu svoboden, nýbrž determinován už jednou pro
vždy, nemohli bychom si ani představit jeho osvobození. Ně
kteří chtějí uskutečnit štěstí druhů, třídy. Avšak, co pak je
to za štěstí, táže se Sartre, které osobně nezakouším? Štěstí
je svou esencí subjektivita. Jak by tedy mohlo existovat
štěstí kdesi v říši objektivna? Svoboda je podle Sartra
struktura lidského činu a objevuje se pouze, když se anga
žujeme. Není pravda, že svobodný člověk by si nemohl přát,
aby- byl osvobozen. Jeho svoboda je jako osvětlení shuace,
do níž je vržen. Svobody jiných mohou však způsobit, že
situace je-neudržitelná a dohnat ho k revoltě nebo ke smrtí
Sartre odmítá materialismus a sám nazývá svůj směr revo
lučním realismem. Předpokládá existenci světa, avšak také
subjektivitu. Mezi oběma je korelace, takže si nelze představit
subjektivitu mimo svět, ani svět, který by nebyl osvětlen úsi-
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čemž nerozlišuje ve společnosti nadlidi a »untermenschen«. Žá
dá jednotu všech lidí a svobodu pro všechny lidi, svobodu člo
věka. Vkládá do konkrétního lidského aktu plnou metafyslckou
svobodu. Člověk svobodně rozhoduje o svém osudu. Dalo by se
říci, že je to filosofie nad třídami a nad stranami. Filosofie svo
bodného člověka, pro niž utlačovatel je sá,m utlačován svým
útlakem. Nejde tu o abstraktní pravdu, nýbrž o konkrétní
pravdu, vybojovávanou lidmi, kteří pracují na osvobozování
»člověka«.
•
»Existovat« a »být svoboden« je pro Sartra jedno a totéž.
Člověk je sem vržen, aniž ví proč, aniž tomu mohl zabránit. Je
na jeho iniciativě (svobodě), aby ze sebe něco udělal, aby své
mu životu dal smysl. Žít znamená proto každým okamžikem se
rozhodovat, volit sebe sama. Z této povinnosti člověka nikdo
nevysvobodí. Na to nemá žádnou naději. Je zazděn do své svo
body, je odsouzen ke svobodě. Nemá jen svobodu, aby přestal
být svoboden (L’Être et le Néant, str. 515).

lim subjektivity. Sartre vytýká marxismu přílišný determinis
mus, který potlačuje jakýkoli svobodný projev individua. Rea
lita je podle Sartra charakterisována tím, že nikdy nehrajeme
s jistotou a že následky našich činů jsou pouze .pravděpodobné.
Fto marxisty kostky jsou už vždy předem vrženy, historická
věda ukazuje jim zřetězení akt, z nichž možno prý předvídá!
budoucnost naprosto bezpečně. Sartrův revoluční realismus" po
čítá s nejistotou, s porážkami, s tím, co každý sám dokáže. Ko
munismus podle Sartra však neusiluje o osvobození, nýbrž
o prohloubeni kázně. Ničeho prý se tak neobává jako
svobody. Sartrův revoluční realismus proklamuje však svo
bodu nejenom pro jednu třídu, ale pro všechny lidi. Je
to proto filosofie svobody, filosofie solidaristická. Každá pravá
filosofie musí být v podstatě universální. Sartre spatřuje dvojakost materialismu v tom, že se vydává hned za ideologií
třídy, hned za výraz absolutní pravdy. Revolucionář však, jak»
jej chápe Sartre, svým revolučním rozhodnutím nechce bojovat
jen za uchování jedné třídy, nýbrž za potlačení tříd vůbec, při

O jednom skromném umění
Kritika nebývá k překladatelům něžná S překladatelského
hlediska hřeší kritika zvláště pomíjením a tím»že mluví o pře
kladatelích jen, když je chce potýrat, nebo jim chce jen tak
mimochodem udělat malou poklonu. Ostatně, každý z překla
datelů je si vědom toho, že jeho úloha je skromná. To nejlepší,
co mohou očekávat, jsou jen drobty z hostiny a jsou podobni
onomu ptáčkovi, který sedí na lví hlavě, upozorňuje ho na
kořist, a pak jako odměnu za svou službu může ozobávat
zbytky lví hostiny. Ať jsou jakkoli veliké jejich zásluhy, žijí
vždy ve stínu autora, a čím je autor nadanější, tím větší je
pro ně nebezpečí omylů, tím více jsou vystaveni nebezpečí,
že budou zastínění dílem autora. A připojíme-li k tomu ono
podezření italského pořekadla, které na nich leží plnou vahou,
»Traduttore-traditore«, pak si uvědomíme jejich málo záviděníhodné postavení v literatuře. Madame de Sévigne je při
podobňovala ke sluhům, kteří vyřizují vzkaz svého pána,
& kteří často říkají opak toho, co jim bylo uloženo říci.
Ale na tom všem v zásadě jen málo záleží. Přednosti, dobrá
pověst, technický problém textové věrnosti nejsou ničím proti
důležitosti, kterou skýtá na dvojí základně, psychologické a
umělecké, problém překladu.
U překladatele je možno pozorovat naprosto opačný úkaz,
než tomu je u tvořivého autora. Zatím co spisovatel shromaž
ďuje rozptýlené prvky, vzpomínky, dojmy, myšlenky, roztaví
je v sobě a z toho všeho vytvoří jednolitý blok, překladatel
přistupuje k dílu jako k celku, musí je rozcupovat na kousky,
kterými jsou slova, věty, s nimiž si musí hrát s mravenčí
pílí, nežli je spojí opět dohromady.
Napsané dílo, které se čte jedním dechem, se nám jeví jako
město, viděné s moře. Eomy a kostely se sobě navzájem podo
bají v mlhavé dálce. A když loď přejíždí, má člověk z toho
všeho jen povšechný dojem, jen jakýsi profil, jen kolorit. Pře
kladatel musí vždy vstoupit na zemi a často to, co se zdá
s širého moře býti krásným, se ukáže nepěkným v malých
detailech konstrukce, v bludišti vět a frází, v němž se pře
kladatel prodírá krok za krokem. Vskutku je to řídký zjev,
že je kniha přeložena také jedním dechem, že je překladatel
napaden oním elánem, oním nadšením, které ho podporuje,
aby nepropadl nudě úmorné a nezáživné práce, která spočívá
v přenášení kamene po kameni, které jsme vytrhli z jednoho
domu, na nové staveniště a v stavbě nové budovy v novém
etylu.
To, co bylo napsáno shora, samozřejmě silně zvětšené, se
snaží těm, jež to zajímá, ozřejmili postavení, jaksi po stránce
hmotné, překladatele k úkolu, jehož se podjal. Jeho postavení
duchovní k dílu je jistě zajímavější, a tu se často odehrává
úplné drama To slovo se snad bude zdát příliš silné, ale
není jím, zvláště, když se jedná o překlad vypracovaný s onou
poctivostí a oním nadšením, které jsou podmínkami úspěchu.
Ve svém dopise, týkajícím se překladatelů a uveřejněném
asi před dvaceti lety, André Gide prohlašuje, že dobrý pře
kladatel musí znát znamenitě zdroje své mateřštiny, a že
musí mít schopnost »proniknouti ducha a city autora, kterého
se chystá překládat tak, že se s ním až ztotožní«. Nejlepší
příklad tohoto »ztotožněni« poskytl Baudelaire. Je mnoho
překladatelů, kteří k úspěchu potřebují vkus, důvtip, smysl
pro správný význam slova a věty, zkrátka všechny vlast
nosti, které má spisovatel, kromě jedné, té nejdůležitějši, daru
tvůrčího.
Samozřejmě ani tato posledně jmenovaná vlastnost jim
není upírána. Baudelaire nebo Gide, překladatel Shakespeara,
jsou velcí soisovatelé, přesto však u překladatelů z povolání
dar tvořivosti, kdyby ho měli, by mohl býti stálým nebezpe
čím v tom, že by je mohl zavěsti k přílišné volnosti překladu.
A tak tu máme muže obdařeného všemi prvky, které, mi
mo jediný, z něho dělají uniělce. Rozohní se. ponoří se do
práce, skloněn nad dílem, nad textem, jehož všech záludností
se ujme, jehož všechny jemné nuance převádí do své ma-
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teřštiny. Vydá ze sebe to nej lepší, tak se ztotožni s autorem,
že má úplnou ilusi, že se sám stal tvůrcem díla. Podobá se
sluhům v Gil Blasovi, kteří, aby se zalíbili svým krasotin
kám, si vypůjčí jména a šaty svých pánů. Unesen svým elá
nem, cítí se ve svých očích povznesený, ba jde tak daleko,
že pociťuje radosti tvoření a v okamžiku, kdy se již cítí sa
mým bohem, nabývá v něm vrchu chladná krev, a on si uvě
domí onu závislost, v jaké je zajat. Chce se po něm' vše a ne
dovoluje se mu nic nebo jen to, aby byl dobrým reprodukto
rem. Připomíná pak ony lidi, kteří žijí z bohatých, preceptory nebo společnice na šlechtických zámcích. Žádá se po nich
takt a vtip a dobré způsoby. . . pokud se týká rozmarů a svo
body, jíž okusit by bylo tak příjemné... Jsou meze, které
nesmí překladatel nikdy překročit.
»Překladatel má býti zrcadlový obraz autora«, psal roku
1836 Theofil Gautier v poznámkách k překladu »Hoffmannových povídek«. Musí autora reprodukovat až do nejmenších
zvláštností a jako herec, jemuž byla svěřena úloha, musí se
zcela zříci své osobnosti, aby na se vzal osobnost jinou!«
A právě v tomto zřeknuti se osobnosti je možno spatřovati původ onoho subtilního a často podvědomého dramatu,
které se odehrává v mysli překladatelově. Drama! Nevzta
hujeme k tomuto slovu jeho absolutní význam! Překládání
je zhruba docela pohodlné zaměstnání. A jestliže jsme se po
kusili některé jeho' zcela zvláštní a málo známé vlastnosti
ob jasni ti, bylo to tedy proto, abyste v době, kdy se čte tolik
překladů, lépe porozuměli, jak se provádí toto skromné
umění.
Přeložil; VeL.

Kniha týdne
Tři století ruské diplomacie. (CJonstantin de Grunwald,
Paříž, Calmann-Lévy, 1945).
Ruská diplomacie nenašla ještě svého historiografa. Vět
šinou doposud se o ruské diplomacii psalo tendenčně, buď
výlučně pro nebo výlučně proti. Grunwald ukazuje na celé
galerii pozoruhodných postav velkou národní tradici ruské
zahraniční politiky a ’diplomacie. Nechceme zde zaujímat
k této knize stanovisko, chceme jen našemu čtenáři ukázat,
co se na západě předkládá veřejnému míněni o cílech ruské
politiky.
Ve svých předešlých knihách o Steinovi a Mettemichovi,
Grunwald ukazuje, jak určitá epocha země je utvářena ně
kterým vedoucím ministrem. Líčí, že v Rusku stejně, jako
všude jinde není to autokratický suverén, nýbrž ministři a
diplomatičtí profesionálové, kteří dávají národní politice
orientaci. Jejich odpovědnost je pochopitelně těžká před ne
odpovědným suverénem. Jejich kariéra neskončila vždycky
pozlaceným odpočinkem, který si snad zasloužili. Slabost,
neúspěch nebo hněv cara srazil přes noc všemohoucího mi
nistra. Grunwald načrtává obrázek bojara Našoklna, inšpi
rátora ruské politiky za cara Alexeje, Matveje, Golicina,
Chafirova, Ostermanna, Bestanjeva, Panina, Bezborodka,
Čartoryska, Nesselroda, Gorčakova a mnoho jiných až po
Izvolského a Sazonova, hrobaře carské autokracie.
Pokud jde o zahraničně-politické aspirace, vykládá je Grun
wald formulemi čistě geografickými: nalézt odbytiště v tep
lých mořích a navázat přímý dotyk se zeměmi střední Evro
py. Je pozoruhodné, že Grunwald velmi podceňuje důležitost
asijského problému v .ruské politice. Na druhé straně však
definuje »neúprosné zákony.« ruského expansionismu, při
čemž dává jaksi na srozuměnou, že vnější politika Ruska
prý zůstává nezměněnou bez ohledu na staletí a bez ohledu
na režimy. Tato základní these vede autora k hledání ana
logií mezi historickými událostmi a. zahraničně politickými
methodami našich dnů. Stěží biidetné souhlasit se správností
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formule, která má sblížit rok 1939 s rokem 1807 (kdy došlo
k alianci mezi Napoleonem a Alexandrem I. v Tilsitu). Grunwald praví: »Válka proti Francii nebyla· pro Rusko věcí
principu, nýbrž oportunistickou záležitosti:· situace v n 1807·
představuje s Tohoto hlediska udivující obdobu s rokem 1939,
kdy vzdálení nástupci, Alexandrovi udivili svět a v předvečer
světové války ■' podepsali hěmecko-ruský pakt«, (str. 151).
Je tu však také další analogie mezi r. 1815 a r. 1945.
Hrabě Molé po Waterloo zhodnotil takto situaci: »Anglie,
Prusko a Rakousko nemyslily na nic jiného, než aby nás
(Francii) oslabily. Rusko naproti tomu mělo veškerý zájem
na tom, abychom zůstali velmoci prvého řádu. Fovažovalo
nás ža přirozené spojence a 'nejlepší podporu proti světové
nadvládě Anglie«. K tomu připojuje Grunwald tento komen
tář: »Tato slova neztratila nic ze své aktuálnosti v r. 1945«
(str. 165). Fokud jde o Stalinovu politiku, praví autor toto:
»Ještě nepřišla doba, aby se se vši objektivitou a dokumen
tárně vyložil obrat, k němuž došlo v sovětské politice uzavře
ním paktu mezi Rifoentroppem a Molotovem v r. 1939. Po
zorná četba Stalinových a Molotovových projevů, jakož i let
mý pohled na ruskou diplomacii nám poskytují klíč k zá
hadě, je-li tu vůbec nějaká záhada. SSSR chtěl upřímně vy
tvořit frontu mírumilovných zemí, která by byla s to reago
vat proti ofensivě útočníka. Chtěl si zajistit baltské země.
Avšak západní mocnosti sé proti tomu postavily z důvodů,
jejichž detaily doposud neznáme, které se však dají vyjádřit
snahou nezasahovat do práv suverénních pobaltských států
a nedovolit pronikání sovětských jednotek do Folska, ačkoli
tato země byla Německem bezprostředně ohrožena. Západní
velmoci chtěly, aby SSSR bojoval, avšak, aby bojoval na
vlastním území, amputovaném předchozími smlouvami. Již
při mnichovs!’ ’ schůzce bylo vidět, že by na západě rádi
býlí viděli, kdyby se hitlerovské Německo bylo obrátilo proti
východní citadele komunismu« (str. 270). Uveďme ještě slo
va, která Tčqf.an pronesl nad hrobkou Petra Velkého dne
13. února 1725: »P.ůeko zůstane takové, jaké je vytvořil.
Milované dobrými, hrozné pro nepřítele, s aureolou slávy
pro celý svět«.
M. Š.

Divadlo týdne

Jean Sarment, Prababička Mouretová. Přeložil Jiří Kárnet.
Režie B. Stejskal. Výprava A. V. Hrska. Městské komorní di
vadlo. — Molière, Šibalství Skupinová, Přeložil Petr Kiič.ta.
Režie Jaroslav Průcha. Výprava Adolf. Zábranský. Hudba Mi
roslav Ponc. Národní divadlo. — Titus Marcius Plaums,
Tlučhuba. Přeložil Vladimír Šrámek. Režie J. Frejka. Vino
hradské divadlo.
Sarmentova komedie o francouzském měšťáckém rodu a je
ho revoltující pramateři je hrou, kterou autor snad záměrně,
snad z nenostaJku sily nedovedl do závěru, jehož nápovědi do
minují zvláště v prvním jednání. Celý ten rod Mouretů, ovlá
dající politicky i hospodářsky francouzské maloměsto, je při
vsi sve komičnosti autorem typisované do figurek, odstrašují
cím a dnes, po zkušenostech války, zvlášť názorným obrazem
lidí, kteří s výhledem jen a jen na nízký a značně špinavý ho
rizont svých materiálních zájmů, přispěli podstatným podílem
k.porážce Francie či lépe řečeno, jsou to lidé, kteří fakticky
zabíjeli Francii, potahujíce velké ideály svobody, lásky a odva
hy k pravdě i k životu bahýnkem zájmů svého pohodlí. Jsou
to chrobáci bratří Čapků, zuřiví sudiči Baudelaira, válející
svou kuličku a provádějící ve skrytu své sviňačlnky, nebez
pečné svou hloupostí a sebejistou omezeností. Nemají cnarakteru, nevědí, co to je a jsou nezvratně přesvědčeni o správ
nosti svého konání. Ovšem, Sarment není společenský analytik
ani kritik a v dalších jednáních, postaviv typy, zanechává
autor psychologie a věnuje se zábavě neškodné, místy vtipné,
místy méně vtipné. Zajímavý je přesun revoltující posice, kdy
prastará babička nutí k revoltě proti rodu svou vnučku a roz
vrací blahobytné sebevědomí měšťác-kcho rodu. Ale to už
vlastně o nic nejde a s do3t otřepaným romantickým živlem
cirkusáků, jako protikladu k maloměšťákům, je to konvenční
slušná konversačka s dobrým koncem. Herců je tu rrmpno,
32, nepočítaje kompars. Scéna je stále plná, velká práce pro
režiséra, který tento nával celkem zdařile a s vtipem zmáhá
Titulní roli staré Mouretové s dobrotivou zlomyslnosti ^tvrdo
hlavostí hraje pěkně Maric Rýdlová, z ostatních figurek je tře
ba zmínit se o Jiřím Plachém jako znamenitém Espritoví, S.
Benešovi v rozpačitém a přihlouplém Laurentovi, Marvan
(hospodský) je bodrý a suVerénní jako obvykle, Zoubková je
lepší než bývá (Gisela), i když ne lepší než Medřická (druhé
Koncert Čksbé filharmonie 2. I. 1947.
děvče Estelka) a celkem, kromě G. Nezvala, jenž nemile při
Prvý koncert České filharmonie v r. 1947 byl ještě trochu
pomíná milence z neblaze proslulých českých filmů, i ostatní
■poznamenán ■sllvectrcvsky neukázněnou náladou v orchestru' postavili dobře své figurky a figurečky v rámec francouzského
a tak všechny skladby, jež jsme na tomto večeru vyslechli,
v(ipu (připomínájícího Zvónokosy) a lehkosti až lehkomyslné,
nedosáhly.onohó icpťoůuirčního standardu, ná jaký jsme u na-' kterou také vystihla výprava. Dobrý překlad Jiřího Kárneta.
*
šífiSá·''reipresentaSnííió tělesa orchestrálního zvykli. Dirigent
Šejna se připravil na tento koncert velmi pečlivě, jak v;dno
Trpí-li většina divadel nedostatkem skutečných hereckých
už ž tůho,-že Fibichovu symfonii dirigoval zpaměti, nepoosobností, což jim znemožňuje obsadit klasické charakterní
číta.l však s nevýhodou data .a. tak jeho'snaha byla již pře
hry, u Národního divadla nelze ô tomto nedostatku mluvit.
dem odsouzena k tomu, aby prvý krok do kulturní dvou- Nenalézáme tu však osobnost režisérskou, osobnost organisá
letky byl ponúkud tápavý. Jinou kapitolou je však otázka
tora scény, jehož tvorba by dávala hře temperaturu.
pořadu, který byl volen dobře. Byl věnován hudbě výhradně
A právě tento nedostatek projevil se i tentokrát, v Moliěrově
Skntpiuovi. Po celé představení a zvláště v prvních dějstvích
české a záslužným činem se ukázalo uvedení nově přepraco
vané Symfonietty nadaného skladatele mladé generace Jana měl jsem pocit, jako by na jevišti vládlo citelné chladno,
Kapra, jež ve svém definitivním tvaru představuje dílo pře
které se chvílemi blížilo bodu mrazu, v němž bledly, uhasí
hledné formy, vyzrálé techniky inštrumentační (organické
naly jiskry a jiskřičky Moliěrova dialogu a daru lidského
zapojení klavíru co by nástroje orchestrálního!) a zvláště vidění. Nechci tím říci, že by Průchova režie byla špatná,
rytmicky čilé a. životné, plné víry a radostného optim'smu. nikoli, je to čistá, důkladná a pečlivá práce, trochu static
Obecenstvo přijalo tuto novinku sympaticky. Další bod pro
ká a loutkovit.á (zvláště Vojtův Silvestr), ale úmyslně se vy
gramu tvořila. Suková Fantasie pro housle, kterou lze de hýbající režisérským opičkám a věrně se držící charakterů
facto pokládat za skladatelův jedaovětý houslový koncert,
postav,. které tvoří hru. A přece postrádá divák ono Něco,
které z představeni čistě vypracovaného činí představení, jež
a to nejen proto, že sólový nástroj je veden opravdu kon
ce) tantně, nýbrž proto, že ani strukturálně'odklon od základ
hýbe hledištěm a kdo' neví, že se hra odehrává pod neapol
ního půdorysu klcs'ckého koncertu houslového není nějak ským nebem, těžko by to poznal. Ladislav Pešek vypracoval
propastný. Současně nelze ovšem Sukoví upřít originalitu svého Skapina v herecký výkon, podložený hlubokou erudicí,
jaký málokdy na našich scénách vídáme, dovedl“ vystihnout
tohoto, řešení, kterým vstoupil do svého vývojového stadia
Skepinovy lotrovc’’é i vysměvačné reakce aa změnu okolností,
exneiimentálního. Hluboký niterný tón tohoto hudebně krás
ného díla podařilo, se hostujícímu primariovi Ondříčkova kvar
byl ponížený s výsměchem a vysměvačný s vítězoslávou tam,
teta zachytit přesvědčivě, třebaže čistotou technických pro
kde měl být, a jeho snolupráce s oběma otci a ostatním dějem
středků nedostihl výkonů Plockových v této skladbě. Poslední svědčí o citlivém pochopení role. Ne tak docela se to podařilo
skladbou večera se konečně dostal na koncertní pódium svou Záhorskému (Argant), jehož přechody od důvěry ke zlosti,
II. symfonií, dnes neprávem značně opomíjený Fibich, skla
od c!ce zmítr-^ho pochybami ze Sekaninových intrik v rozka
zov? čného měšťana nebyly vždycky dest pravděpodobné a pře
datel velkého nadání hudebně dramatického, které projevil
svědčivé. V tomto smvslu jej daleko předčil otec Geron' S.
ve svých operách a melodramatech, a romanticky idylického,
Neumana s neobyčejně přesnou a bohatou pohybovou a hla
jak je projevil ve svých skladbách ryze orchestrálních, pro
sovou é’ra'ou, na pokraji skreslující karikaturv, ale nikdy
sycených vroucností téměř brueknerovskou. Uvedená sym
z
daného textem. Doplňující dvojice
fonie v Es předu' ayuie jedno z našich stěžejních děl symfo
milenců jsou už u Moliéra pouhým materiálem k zánletkám
nických a finální koda, v níž do augmentace úvodního thea *"k jak Ok'áv (V. Švorc), tak Leandř (E. Konečný) nemalí
imaťu poskdái věty je kontrapunkt! cky vestavěno základní
cc’kern co h>·■'■!;. Ovšem neznamená to. že tyto, třebas pod
thern.a celé skladlbv, jež od počátku až do konce myšlenkově
simuluje všechny čtyři věty, je dílem mistrovským. En pas- řadné a nevděčné postavy man vynadat jako výkladní krej
čovské figuriiy. Pokud i'’-» pak o Hyacintu a Zerbmettu, te
sant: hle, hned dva úkoly pro dvouletku žestá+něného gra
dy S-ieimarovň (Hyacnůa) hraje svou roli i a.ko hezký rja-^nmofonového průmyslu — nahrát jak Sukovu Fantasii, tak
ku. která, řýká p"q ne táta mýma a kroutí hlavou a .Eva KTecelou Fibichovu H. symfonii (je nahrána jen část scherza!)
n^vá y Zorbir^ttS se. zřejmě domnívá, že rozvlm-lí
pp je;
na desky a's-úVit tak vc’ký dluh národa těmto jeho dvěma
nedoceněným· geniům. Usněch čelého konceptu byl métiší ->ež . vmti a yyrhr’í ’r'rôíľj tč';i,"> srozůmů^lnýha šy^nřepj.· ie to
zasloužily skladby, a. větší, nežJ"ŽUslpj)žlla jfitéi-preťape, ,'ÍGh ' už,.j3úv()bpá,. mrátňá á ohnívá cikánka. Tuto domněnku bÿ
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však, neměř sdílet režisér, obsažníjící role a rozhodně |i nesdílí ; Ovlááté přpgtánemeli-li -si· říkat: pane, na tu dobu!) hry. Takže
divák, který se má na to .dívat, 1 Výprava hezky rozdělila 'je
jsme nic /nezmeškali, přišli-li jsme s touto obnovou pozdě.
viště, š okénký dómu. a schfrflky, ale rámec s kašírovaným
.Odsuzujérríe-.cynismus (erotický asociální) některých debrokátem>( ?) a. hoiubičlťaihi.je-ná Neapol přece jen, pTíjiš
káďentnícJt ;frašejc ^e .západu, ale poněvadž tady je autor
těžký.
/■
.
'7
‘
’ - ...·.■■■■■: ■ • jxŕe^.'dva '-tfeícé fét■-smrLU byli bychom podle všeho filřstry,
. ·■
..
sk
·.
___
‘ ♦/*’ ·
lidyfoyehpm se odmítli- bavit--'jeho epikurejskými' staříky,
Vinohradská divádló chtělo''býti. na Silvestra hodné roz
jeho přiblblými typy z vrstvy sociálně utlačené, 'jeho samič
pustilé. I uchýlilo se k frašce Tita .Plauta, staré 21 nebo 22
kami . a jeho vtipy, vrcholícími výhrůžkou kastrace jako tres
století,·· »Miles gloriosus«, kterou tentokrát dosti nevýstižně
tu za to, v čem si všichni ostatní strašně libují.
nazvali »Tlučhuba«. Představuji si, že se hře za římských
Pathos páně Vydrův (Tlučhuba) byl tentokráte úchvatně
představení nedostalo tolik všestranné umělecké pozornosti
na místě a celá postava jalového »vejtahy« byla tak geniálně
od světel až po taneční malovánky (ostatně trapně neohnivé,
pitomá, že jí nikdo nepřál nic zlého. Hodr byl měnlivý ve
až lethargické) — a přece se obecenstvo stokrát' víc bavilo
funkci jakéhosi komentujícího chóru a současně zrádného
než my, protřeli estétové XX. stol. Když bylo něco zábavného,
Otroka Zrzka. Dámy Heyerliková, Rosůlková i Adamová se
bylá to čirá radost z herecké legrace, z kuriosity české časomíry,
jistě neurazí, řeknu-li, že, i kdyby se rozkrájely, nesvedly
která může znít nemdle, neuprášeně a necudně na rozdíl od
by zahrát tak prázdné tvory, jaké určuje Plautova před
dojmů středoškolských, ale s touto relativní hodnotou nevy
loha. Muselo se jim jistě špatně hrát a také jejich výkony
stačíme celý večer. Že přistupujeme ták pozdě k pravzorům
v tomhle nepočítám. Zatím co stále ještě najdete obdoby
postav, které jsme viděli v historickém panoramatu komedie
Zrzků, Tlučhubů a starých mládenců ä la soused Periplektoznovu a znovu obohacovány genii, ■ jako Dečkerem, Shakes
menus, myslím, že křesťanství a emancipace dolně vyhladily
pearem, Moliěrem, Congrevem, Calderonem a jinými, je snad
typy Plautových ženštin — aspoň s prken jeviště. A to někdy
vinou právě těch lepších zpracování původního thematu. Jak
vědomě, více nevědomě sleduje život na planetě.
mile Shakespeare stvořil Shylocka, právem zmizel s jeviště
Marlowův Žid maltézský a nikomu nenapadlo obnovovat hó,
Frejka režíroval vynalézavě, pomáhaje textu na nohy, jak
neboť je proti Kupci benátskému nemoderní, barbarský, nése dalo.. Trcstrova výprava byla poněkud přebujelá. Celo
fánové kaktusy působí nelibě jako »roztomilí« pejskové z ob
bésnický. A teď nám kuriosita »npvého« pohledu na »kla
sická« dramata má ospravedlnit barbarské, špatně stavěné,
chodů uměleckoprůmyslových. — Kostymy byly č’sté, vejen a jen oplzlé, hrubé a přes vtipný překlad jen málo vtipné
stylu řeckého divadla.
' Pauper,

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:

0
Kupon k otázce

Kupon k otázce

Kupon k otázce

č. 6.

č. 11.

č. 15.

A

v

B C D E

A

A

B C D E

B

C D E

(Zaškrtněte zvolený .bod, v nezbytněni případě napište svůj názor na ošmerku papíru, kterou připojte!)
' Tyto noviny (časópiš) mám v předplacení - kupuji v prodejně pana

kupuji u kamelota v ’

'■

■-

ulice, náměstí

(Zaškrtněte a doplňte!)

Ústřední administrace Praha I, Ulice 28. říjná č. 3.

6
Jste čestný?
Dozvíte se, že Váš známý nabízí Va
šemu osobnímu odpůrci nebo obchodní
mu konkurentu padělaný obraz ke koupi.
Co uč’uíté?
a) Přeruším všechny styky s tímto
známým.
b) Oznámím to svému odpůrci.
c) Ohlásím to policii.
d) Pohrůžkou udáním policii donutím
svého známého, aby se se mnou
rozdělil o zisk z prodeje.
e) Posečkám na uskutečnění koupě a
potom začnu prohlašovat o svém
odpůrci nebo konkurentu, že obcho
duje s padělanými obrazy.'
11.

Umíte uvažovat ?
Jste výhercem naší soutěže a jedete
na 14 dní k moři. Samozřejmě vlakem.
♦

samozřejmě na francouzskou Riviéru.
Váš rychlík však při cestě přes Němec
ko se stále a stále více opožďuje, a Vy
se vzrůstající obavou díváte se na hodin
ky, zda nezmeškáte přípoj na francouz
ských hranicích, kde máte přestoupit do
jiného rychlíku, jenž by Vás dovezl až
do Nizzy. Na pohraniční stauici po spině-:
ní formalit s prohlídkou pasů a zavaza
del, rychle spěcháte podívat se, kdy jede
Váš d_lší rychlík. Na tabuli odjezdu vla
ků zj stíte,. že v 15.45 hodin. Podíváte se
na hodinky a s hrůzou zjistíte, že je už
16.35 hodin. Co uděláte nejdřív ?
a) Půjdu si zajistit pokoj v hotelu.

b) Půjdu se najíst.

c) Zůstanu stát na nástupišti, proto
že .. . (uveďte důvod).
d) Ohlásýn přerušení jízdy.
e) Poradím se s výpravčím stanice.

Tak se píše...
|
i
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v »Práci«: »Jiří Stříbrný byl po desetiletí nejpodlejším
veřejným nepřítelem českého národa, a. tento se od jeho
postavy už nikdy neoddělí.« — (Zaslala H. Z., Praha.)
ve »Svobodných novinách«: »Návrh však byl schválen
hlasy všech členů výboru proti jejich vůli.« — (Zaslal
J. J, Uh Hradiště.)
v »Hlasu«: »Turecko chce hlavně vyvážet tabák, potom
med a jiné nerosty, na druhé straně chce dovážet
sklo, porcelán atd.« — Zaslala B. J., Petřvald.)

15.

Víte si rady?
Jste prodavačem v textilním obchodě
a zákaznice si vybírá světlou kí. Stano
vou látku s nápadným vzorem. Zdá se
Vám, že kupuje látku pro sebe, ale pod e
Vašeho názoru při jejím pokročilém věku
se pro ni tato látka naprosto nehodí.
Co učiníte ?
a) Pomyslím si: »Náš zákazník - náš
pán« - a prodám jí, co chce.
b) Beknu: »Doufám, že to nechcete
pro sebe!? «
c) Řeknu: >Na vaši postavu by se lé
pe hodil jemnější vzorek.«
d) Řeknu zákaznici: »To bude jistě
krásný dárek pro slečnu dcerušku.«
e) Řeknu zákaz, ici: »To je jistě pro
nějakou mladší dámu?«
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používá a doporučuje kosmetické výrobky

Inaertní objednávky vyřizuje insertu* odděleni Praho II, Václavské náměstí jíslo 19. Telefon číslo 431-41, 389-08.

1. a 2. Pod úderem vln praská železobeton.

5. Lod vržená za příboje do pobřežních
skal. 4. Britská ponorka „Truant", kterou

posádka musela opustit, zmítá se na roz
bouřeném moři. 5. Bouře rozhojnila úlovek

rybářů lovících ve vodách La Manche.

