OBZORY
týdeník pro politiku a kulturu

ROČNÍK III.

Z obsahu · Revolucionáři v kožených křeslech.
Hrr na „Obzory“ a „ Vývoj“. - Když Západ, tak „Daily
Worker“. - Československá antikominterna. ■ Kopecký

3
CENA Kčs 4V

a Duchácek do dvouletky. - Rozhovor o Nemecku
PRAZE

DNE 18. LEDNA

1947

americký

vůz

Studebaker jeden

ilu 62°. 2. Japonec dokázal,

že

člověk

lehce

udrží

starobylý japonský po-

:l stroj „Abacus" je rychlejší než nejmodernějši po-

:í stroj americký. 5. švédský důstojník ještě zdokonalil
>nský počítací stroj tak, že lze na něm manipulovat

ěkolikamlstnýmí číslicemi až do kvadrilionu. 4. Nová
svá hvězda Melody

Brown,

kterou objevil americký

ový režisér při jízdě vlakem z Londýna do Brightonu.

ovětský generál Kislenko vítá v Moskvě amerického

vítěze nad Japonci generála Mac Arthura.

Dílů Čtenářům

Š é f r e cla k tor
Ročník IH.

d r. I v o D u c h á č c k ■ O d p o v é d n ý redaktor B e d ř i ch ľ a r t a j

■w ľ i n·!· 11 iMifľi

V Praze, 18. ledna 1947.

číslo 3.

»k» ruih l**^»a^My^p,wftMgaCT^WIgaBMamanijMcijBarM

CO SE DĚJE VE SVĚTĚ
Naše armáda
Jak v armádě SSSR, tak v armádach
západních, zejména britské, projevuje se
■nyní znatelný proud reformistický, kte
rý ruší zásady vojenské organisace, dlou
ho považované za nedotknutelné a na
hrazuje je opatřeními, která přibližují
vojáka normalitě civilního života a po
skytuji mu stále větší práva a mož
nosti. Klade se menší důraz na drill a
zvyšuje se politické uvědomění. Vyrůstá
tím nový typ vojáka se zdánlivě menší
kázní (ve skutečnosti však s rozumnou
a nutnou mírou kázně) a. vyšší bojovou
schopností, danou poměrem k armádě,
která pro něho není jen nutným zlem, ale
občanskou povinností, o níž ví, proč je
ji třeba co nejlépe vykonávat. I u nás
se projevily tyto tendence, v mnohém
však zůstalo pouze při úmyslu, který ne
byl organisačně dostatečně realisován.
Předně je to poměr mezi vojákem a
důstojníkem a právní postavení vojáka.
Mladá fronta nedávno napsala: »1 když
se poměr mezi vojákem a důstojníkem
proti předválečnému stavu zlepšil a na
mnohých místech je už takřka vzorný,
stále chybí zde jedna věc, v žádném roz
kaze nevyřčená, ale samozřejmá: aby
vzájemný poměr byl přirozený.:
Tento postřeh zajisté potvrdí každý,
kdo třeba jen tři měsíce byl na vojně.
t)osud totiž žije heslo, které jsme zdědili
oď Rakouska-Uherska a částečně i od
německého vojenského systému. Toto
heslo zní: »Voják nemysli, voják drží hu
bu«·; Také systém skloněného palce, při
kterém od najvyšších k nejnižším se na
jedné sLiané ohýbá hřbet a na druhé se
toto ohýbání hřbetu kompensuje ohýbá
ním hřbetu podřízených, také tento sy
stém, který rozhodně není výchovou cha
rakterů, dosud mnohde panuje.
Nechceme tím ovšem říci, že není tře
ba kázně v poměru mezi vojákem a
důstojníkem a že není třeba jistého od
stupu. Tento odstup však musí být vy
jádřen formou nadřaděnosti lépe kvali
fikovaného k nekvalifikovanému, pově
řeného hodností získanou za znalosti a
zásluhy k dcsud nepověřenému a učící
mu se. A voják musí mít také své právní
postavení (nikoli jen volební právo, kte
ré sice je velkým· pokrokem), a to ne
jen na papíře.: A tato možnost odvolá
ní, spravedlivého vyšetření a posouzeni
nesmí být výslednicí strachu z nadříze
ných či z vojákova civilního postavení,
ale musí být přirozenou a samozřejmou
složkou vojenského trestního řádu.

Závady žádné
Také v záležitostech hygieny platí
mnohé předpisy, které nejsou dobře hajitelnéľ .Je siee».pravda, že naše armáda
trpí technickými nedostatky, zvláště ve
výstroji vojska, které vzhledem k celko
vé ošacovací situaci a úspornému systé
mu nejsou zatím řešitelné. Přece však
není nutné, ;aby nováčci chodili čtyři ne
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děle v jedné košili, kterou mohou vy
prat jen ve studené vodě. Rekne-li ně
kdo, že tohle je otužováni pro případ
války, nezdá se náni to být příliš sil
ným argumentem, zvláště, klade-li se
na vojně v jiných věcech tak velký a
jistě správný důraz na čistotu. Přijde-li
voják z cvičiště, třebas v promoklém
plášti, musí tento .plášť sice vykartáčo
vaný, ale úplné mokrý viset svinut
v ‘/29. na vojákově kavalci. Vzhledem
k tomu, že okna musí být po večerce
zavřena, aby nikdo nedesertoval i ra
kouské nařízení), atmosféra ve světnici
s mnoha lidmi, onucemi a botami a
mokrými částmi oděvu není právě ide
ální. Že by takhle bylo třeba utužovat
československého vojáka? · Podobných
nařízení, která dávno ztratila svůj
smysl, je mnoho a přirozené myslící člo
věk se nad nimi musí pozastavit. Rovněž
strava i j>ři omezených možnostech, kte
ré dnes jsou, mnohde nevyhovuje, vojáci
často nedostávají plné příděly, stravní
komise jsou málokde a jídlo pro nedo
statek školených sil bývá upraveno hů
ře než je třeba. V polovině prosince
uveřejnilo »Svobodné Československo«,
list armády, jídelní lístek jedné vojenské
jednotky, který, jak několikrát bylo po
ukázáno v tisku, nikde praktický ne
existuje. Jistý proviantní důstojník, kte
rý si jej přečetl, prohlásil, že si splnili
v přídělech desetinnou tečku, jiný tvrdil,
že jde o přiděly, jaké dostává letecká
jednotka ve válce a dopisy vojáků, tý
kající se této směšné propagandy, ve
směs končily otázkou, myslí-li to pisa
tel vážně a pozváním, aby se přijel
k nim podívat, mají-li k večeři ledvinky,
dort a sýr. Ačkoli uplynula již dost dlou
há doba, »Svob. Československo« (nyní
»Obrana lidu«) nemělo tolik odvahy, aby
uznalo či vysvětlilo tento trapný omyl.
Toto všechno jsou věci, o kterých by se
mělo uvažovat a které nelze řešit ne
důtklivostí. jakou projevují vojenské
kruhy při sebemenší kritice. Rovněž censurování článků csob ve vojenské službě
vojenskou správou (Tiskovým odborem
MNO) není podle zásad demokratické
lidově armády udržitelný. Je přirozené,
že nemluvím zde o věcech, na nichž se
vztahuje nařízeni o vojenském tajem
ství, ale o věcné a konstruktivní kritice
vojenských záležitosti, která nemůže
uškodit, ale jen prospět, a za niž byli
dva novináři potrestáni vězením.

Osvěta
Jako o velké demokratické vymože
nosti mluví se o organisaci osvětových
důstojníků. A zase, není to věc v zásadě
špatná, ale její provádění se rozbíjí
na nedostatečném nadstranickém uvědo
mění těchto lidi, pověřených výchovou
vojáka a v mnohých případech na jejich
nedostatečném vzdělání a způsobilosti.
Přečíst několik frází z novin, prošpikovat
je proklínáním Německa, to ještě není
osvěta, nýbrž celkem pohodlné živobytí,

Na prahu roku 1917 pokládají »Obz··
ty« za svou povinnost poděkovat své po
četné obci čtenářské, jejíž věrnost k našému týdeníku ,je nám zárukou dalšího
vývoje a povzbuzením k další práci.
»Obzory« cít<, že by jejich dík nebyl
úplný, kdyby k němu nepřipojily vřelé
poděkování a uznání za významnou
podporu při propagaci listu:
panu ministru Václavu Kopeckému,
redakci »Rudého práva«
a redakci »Tvorby«,
kteří se tak vynikající měrou zaslou
žili o rozšíření týdeníku »Obzory« mezi
další desetitisíce čtenářů,
»Obzory« jsou jediným týdeníkem
Národní fronty, který k své propagaci
nevydal ještě ani jeden plakát a jehož
reklamní položka jt mizivá. Bez pomoci
ministra informací a komunistických
redakcí by bylo bývalo jistě potřebí bě
hem minulého roku věnovat aspoň val
nou částku na propagandu, podobně jak
to činilo sJtudé právo« a jiné listy. Ne
bylo toho třeba. Proto tato opravdu vel
ká úspora provozních nákladu, umožně
ná zejména laskavostí ministerstva in
formací, nás opravňuje k »lihu, že »Ob
zory« o příštích vánocích uvolní pří
slušnou část’<u, které bude případné
možno upotřebit na sanaci hospodářství
státního filmu, bude-Ii ovšem péče pana
ministra informací a redakcí komunis
tického tisku o »Obzory« stejně dbalá,
vytrvalá a hlučná, jako byla v uplynu
lém roce.
které prospívá sice držiteli této funkce,
nikoli však vojákům. Vojenské knihov
ny, jež by se mohly stát velmi význam
nou složkou výchovy, nejsou plně vy
užívány. ačkoli hlad po knize, zvláště
u. nováčků, kteří nesměji se vzdálit z kas ii e.n, skutečně existuje. Kromě toho se
stává, že osvětový důstojník vybírá kni
hy nikoli podle jejich hodnoty, ale podle
vlastní stranické příslušnosti. Je znám
případ, že jakýsi nadporučík ve funkci
osvětového důstojníka soustavně odmítá
nakoupit jiné knihy než východního pů
vodu a z navrhovaných knih škrtá do
konce i Hosťovského ťdnes patrné nej
lepšího českého prosaikai a Churchillovy
válečné projevy Do boje, jež jistě ne
jsou knihou podvratnou. Takových pří
padů stranické zaslepenosti je mnoho a
funkce osvětových důstojníků se tím sil
ně diskredituje.
Odpovědným činitelem v těchto zále
žitostech je HSVO (hlavní správa vý
chovy a osvěty), jíž podléhá i nová a
v podstatě zajisté správná instituce
Armádního uměleckého souboru Víta
Nejedlého, který pomoci svých čtyř sku
pin (symfonický orchestr, skupina diva
delní. zábavní a pěvecký sbor) má mezi
vojáky, zvláště ve vzdálených posád
kách propagovat hodnotné uměni a při
spívat k bojově uvědomovaní mu procesu.
Nuže, i zde se projevuje organisační sla
bost a polovičatost. AUS. jehož vzorem
je sovětský armádní umělecký soubor,
je stále ještě jakýmsi mezitvarem, ko
lísajícím mezi organisaci normální vo
jenské jednotky a sborem se zvláštními
úkoly. Ačkoli vykazuje záslužnou a pil
nou činnost, přece, zdá se nám, nevy
chází se mu vstříc tak, jak by bylo za
potřebí. Tak třeba jeho příslušnici i po
15 měsíční vojenské službě nemají do
sud žádnou hodnost, nejsou ani svebodníky. ačkoli jejich práce by si zajisté
zasloužila tohoto nepatrného uznání.
Dosud také není rozhodnuto, zda veli
teli jednotlivých skupin mají být vojáci
nebo umělci a rovněž stálá změna s’.o·
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žení, nastávající při každé výměně muž
stva je na obtiž práci.
Pokud jde o HSVO, je třeba se zrnítiii
ještě o jecfně příhodě, dost typické.
HSVO podle hesla spolupráce armády
s lidem, pozvala si vojenské redaktory
pražských listů na zájezd do jedné
z českých posádek. Novinářům byla
předvedena část polního cvičeni, prová
děného nováčky v mraze pres dosud ne
dostatečné oblečeni k spokojenosti ve
litelů, ubikace a stravování mužstva a
nedaleké letiště, kde posádka provedla
viastní zábavní program v budově. již
si sama postavila. Tu by jistě bylo' vše
chna pěkné, ale je zde uroitý nedosta
tek jak se .strany HSVO, tak se strany
novinářů, tílo-fi HSVO skutečné o to,
aby novinářům ukázala vojenský život,
pak by ovšem bylo třeba projet zcela
neočekávaně několik posádek. a nikoli
jen dvě, více či méně ukázkové a šlo-h
novinářům skutečné o to, aby viděli, jak
voják žije a slyšeli, eo si myslí, pak by
se nemohíi nechat provádět po vymeze
né cestě, ale rozešli by se po ubikacích
sami a zeptali by se v nepřítomnosti
důstojníků vojáka, co si mysli (jak pota
ze dva učinili i, a teprve potom, by jejich
zpráva měla význam svědectví. Takto
zaváni celá věc propagandou,, jakou na
še armáda skutečně nemá zapotřebí.

Autekritíka. — pozdě, ate přece?
Člověk se někdy nestačí divit. Není
tomu ještě dávno, kdy jsme s údivem
vzali na vědomí, že se E. F. Burian roz
loučil se svými nedělními rozhlasovými
posluchači. Domnívali jsme se, že by
bylo třeba značné dávky naivnosti k to
mu, abychom uvěřili, že to byio rozlou
čeni dobrovolné a že důvodem byl ná
val práce v kulturních organizacích atp— náš údiv však proto nebyl menší·,
naopak. '
Zdá se vsak, že jsme tehdy pochyb
nostmi o dobrovolném ukončení kariéry
rozhlasového komentátora panu EFB
křivdili. Leží totiž před námi poslední
(14.—15. > číslo ?Kulturní politiky«, na
první straně úvodník EFB, a. plni pře
kvapení čteme ve 3. odstavci: » ... .a ví
me. že často lidé ve svém, podnikáni, ve
svém psaní a ve svém mluvení neznají
míry?. A o několik řádků dále: -·.. . ne
ní možno provozovat bůh ví kolik diva
del, když to nesnese ani náš konsument
a ani naše umělecká nelio hospodářská
vynalézavost■<. To vše víme už dávno;
EFB se k tomuto poznáni dopracoval
až teď, snad při předvánočním rozjímá
ní. I tak. je to potěšující zjev, poněvadž
v dnešních dobách se zřídka setkává
x takovou auto-kritikou a přiznáním
vlastních chyb (vlastně, pokud se týče
prvého citátu, nejenom vlastních: dou
fejme. že KP čte také, na pč. redakce
deníku světového formátu a. někteří pá
ni ministři). Nesmíme však přeehválit:
je totiž určitý rozdíl mezi zpytováním
svědomí. zpovědi a pokáním. Počkejme
tudíž, bude-li se p. EFB svými var ovitý
mi slovy také řídit.
A čteme-E konec tohoto poučného úvodníku, tu si nemůžeme nevzpomenout
na některá nedělní dopoledne v rozhlase
f 10.45: -Na okraj dne« i. na některá
čísla zmíněného již deníku (viz články
O ť.NRRA a jiné) a na Četné jiné proje
vy, psané i mluvené. EFB totiž píše:
»ode jen o to, aby u ná3 nikdo nezaměfiov.il libera lištičkou svobodu za svobodu
kolektivní. Líberalištičkou svoboda, kte
rá bez ohledu k zájmům celku dává sil
nému jedinci právo potlačovat svobodu
druhých ve prospěch své svobody, s ko
lektivní svobodou, která dává všam stej
ná práva vyjadřoval se po svém, ovšem
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jenom potud, pokud to neruší duchovní
a existenční zájmy národního kolekti
va«. Obávám se, že je u nás ještě hodně
lidí, politicky velmi blízkých panu EFV,
kteří si tyhle dva pojmy pletou, úebo
aspoň zapomínají rto. ono rjjctud, po
kud . .
Můžeme jen doufat, že si slo
va pana EFB vezmou k srdci.
- xy -

Československá antíkominterna
Ministři Drníš, Kopecký ;i Nejedlý,
tři ministři, nejčasléji zahrnovaní opiávněně ostrou kritikou, pomáhají sí
z dnešní své svízelné situace tvrzením·,
že lidovci, národní socialisté a sociální
demokraté na. ně útočí jenom proto, že
všichni tři ministři jsou členy KSČ.
Mluví dokonce o tom, že tu tři neko
munistické strany obnovily pakt aniikominterny z doby Coehbelsovy. Ministr
Kopecký prohlásil na př., že by jeho
zákon o tisku byl určitě prošel beze
změny tak, jak je, kdyby jej nebyl na
vrhl ministr komunista.
K této taktice se uchylují tito minis
tři obyčejně tehdy, když napřed vypro
vokují záskok či manévr proti ostatními
stranám a když se pak. ostatní strany
chystají k odpovědi. Připomínají tli dra
vého vlka, který, hyv obviněn, že po
zřeli králíka, hájil se tvrzením, že on
nezačal, že to všechna začal králík —
tím, že provokativně na vlka zastrihal
ušima.
Něco však v této nové legendě o štvairioi na piínfstry jen proto·, že jsou členy
KSČ, neklape.
Jak to, ze se nikdy předseda vlády
Gottwald neucti ve výhni kritik a úto
ků? Jak to. že správce úřadu tak sví
zelného, jakým je nmnLsterstva 'financí,
ministr Dolanský, byl po svém výkladu
ve sněmovně přivítán potleskem? Jak
to, že státní tajemník Clem.ent.Ls, který
zastupoval naše zájmy na mezinárod
ních ko-nferencícii, byl v poslední době
méně kritisován než trvale nepřítomný
ministr Masaryk? Jak to, že každý po
slanec, který kritisoval poměry v SNB,
spěchal veřejně ujistit oblíbeného mi
nistra Noska, že o jeho dobré vůli ne
má pochybností?
Gottwald', Nosek, Dolanský, Clementis — komunisté. Nejedlý, Kopecký,
Ďuriš - - také komunisté. Všichni jsou
členy KSČ. Leč jen jedné skupině
z nich bývá v parlamentě horko. Příči
na v rozdílné temperatuře kolem mi
nistrů netkví tedy zřejmě v legitima
ci, kterou máji v kapsách, nýbrž pros
tě: v jejích schopnostech.

»Nelze dopustit ...«
Pan nún. informaci rozepsal se v 1.
čísle -Tvorby« poněkud1 siřeji o dalším
směru naší kultury. Nemůžeme se zde
zabývatí celým říkáním páně minis
trovým, jen nějakou tou hrozinkou. Dalo
se čekat, že myšlení studentstva středo
školského i na vysokých školách a ze
jména výsledky fakultních valných hro
mad bude některé pány svrbět. Od
,w? bérrí není nikdy d a řeko ke škrabání.
»Nelze dále již dopustit,« píše pan mi
nistr, ».orby na státní útraty byly vy
držovány školy jako semeniště ideologie
nepřátelské a zlovolně zaujaté vůči nové
republice a lidově domekratichému rá
du.. .. Podobné řeči už jsme někdy ně
kde slyšeli. Co se stalo, že pan ministr
na chce dále dopustit a nebude trpět?
Nic více a nic méně, než že studentstva
na svých zákonných shromážděních zá
konně v ohromné většině se vyslovilo
pro křesťanské zásady, humanitu a parřam&ntární demokracií. Středoškolské
studentstvo sympatřsovalo a symnatisuje zé. svými vysokoškolskými kolegy.
Museli še odporoučet t. zv. zástupci stu

den t.-'h· a, za kterými stála mizivá menš'".a a kteří byli svémocně vnuceni. Blok
demokratického studentstva, jak je kaž
dému známo a jak jisté neušlo i vzác
né pazo-rnosti páně ministrově, sestával
z příslušníků, obou vládních stran. Jest
liže zásady křesťanské, humanita a parlamentární demokracie je podle slov’ mi
nistrových
.semeništěm ideologie ne
přátelské a zlovolně zaujaté vůči nove
republice a lidově demakratickému řá
du , pak je velmi obtížné vystihnout
eo vlastně pan ministr sleduje a eo ne
pokládá za semeniště nepřátelské ideo
logie atd.
Pan miroistr, který je krajně nespo
kojen s právnickou a lékařskou fakul
tou, vyjadřuje v Tvorbě přání, aby práv
nič. studium bylo tak reformováno, že by
si stát znárodněného hospodářství a Ti
dové demokracie nepěstoval už v práv
nících zvláštní kastu nejzarytějších vy
znavačů soukromovlastmckího právnihc
myšleni a aby prý přestal ten. para
doxní zjev, že 1 část mediků, kteří mají
být vychovávám k nejšleciretnějši lidské
službě a ke stálému sledováni pokroku,
je zachvácena Ideologií renkáních pred
sa díků a protihiroiá.nních sklonů. DrL F

V rozpony s dvootetkoti
Cílem dvouletky je obnova blahobytu.
Prostředkem k tomu je vyšší výkon.
Zkrátka více práce. Cesta je dvojíc, budí
bude více lidi produktivně pracovat při
stejné., celkem skrovné výkonnosti, nebo
dosavadní počet pracovníků zvýší svůj
výkoa. Je zde ale ještě třetí možnost,
aby všichni Udě placení jako produktiv
ní zaměstnanci opravdu také produktiv
ně pracovali. Jaké jsou ještě dnes na
začátku dvouletky v mnoha podnieíeb
poměry, svědčí případ jednoho· znárod
něného· středního podniku, kefe ze 44 za
městnanců pracuje ve skutečnosti pro
duktivně jen pouhých 25. Ostatní tvoř'
závodní rady, výrobní a soutěžní odbo
ry a komise a.td., takže jejich produktív
ni práce je vlastně jen na papíre účet
ních knih, padle nichž jsou vypláceni.
Za těchto poměrů neudiví, že podnik,
který se dříve doslova topil v penězích,
dues těžce shání na výplatu. Vedení
podniku má sice poctivý národní správ
ce, ale neodborník. Jiný znárodněný, rov
něž kovoprůmyslový podnik, kdysi skvě
le prosperující, má dnes při výdaji
140.000 Kčs týdně příjem jen 60.000 Kčs.
Podobných případů by from mohli uvésti na tucty, kdy válečnými událost
mi zcela nedotčené podniky, které mají
vyloženou konjunkturu) odbytovou, ale
které prošly znárodněním a neměly
štěstí na odborníky jak v závodní radě,
tak ŕ ve vedení, hospodaří dnes od
desíti k pěti. Jejich společným' znakem,
je přemíra neproduktnmícb sil1. Stačilo
bý aby počet těchto sir byl stlačení na
předválečnou inřrw. aby za současného
zodtioi něm správy byla c-bnovtna rovno
váha těchto podniků a jejich bývala
prosperita. Provádět na jediné straně
nákladnou a hluboko cTn· souterorného ži
vota občanů zasahujúci národní m-obďi·saef práce, když ve stech znárodněniých
podnicích máme desetitisíce- m:využř“ýsh
zaměstnanci!», prcďuktfvně pepracujickh..
je pří nejmenším· nelogickým postupe ran.
Tím by se jen umožnilo cfropasomi
spousty lidí na organismech, znárodně
ných podniku místo toho, abv trubci
byli včas zaměněni v dělniče. Záduý úl
trvale nesnese celé štáby trubců. Ne
snese jích aut znárodněné podnikáni,
Tho.stfejno jakými tituly’ jsou někteří
trubci prizdobení ľ Znárodněné podni
kání, rná-K ozdravět, můsf býti radikál
ně cčíšfěno od truheů,’ ať je jejích jmé
na jakékoliv.
E. K.

O B Ž Ô R Ý

Revolucionáři v kožených křeslech
Revolucionář, kteří se v květnu 1945
po dvanácti letech zásadní oposšce proti
režimu Masarykovy republiky pohodlně
rozložili do tresci goncuálnivh ředitelů
státních íiustí!, sckřciích šŕi'ú a bankov«
nich čii íktorfi, jezdili by dnes, po re. voláci, rádi na liony a jiné lidově-deniokmtie.ké radovánky v poklidném ovzdu
ší, z rv hož by je nemohla vyrušit kriti
ka jejich vládní činnosti, otištěná v »Ob
zorech« nebo »Právu lidu«, ve »Vývoji«
nebo »Svobodném zítřku«, v »Lidové
demokracii« nebo v »Dnešku«. Z opo«ičníkti, kteří měli rádi průvan, stali sf
’mocipáni s větičkami v uších, kteří
mají rádi závětří a pohodu. Proto o ti
cho kolem vládní pěšiny se naléhavě
prosí: Nerušit! Nevstupovat! Páni ge
nerálni ředitelé dnes nepřijímají.
Plných dvacet let komunističtí novi
náři byli zvyklí psát tvrdě a neúprosně
oposiční články proti všemu, co se
v Masarykové demokracii podnikalo.
Dnes podnikají sami, nemají proti komu
psát, musí tedy napadal a kritisovai
ks itiku.
Za dvacet lei oposiee, ke všemu v Ma
sarykově státě, p;obrali se komunistič
tí funkcionáři vlastné jen dvakrát ke
konsts'ukíivnčjšímu postoji k této zemi
a j.- jímu lislu. Především v tragickém
roce 1938, kdy tolik českých lidi zazrádcovaio a kdy komunistická strana
stála věrně na pudě lickapituliijieího
Československa. Několik, měsíců nato,
po uzavření némecko-sovětské smlouvy,
snesl se bohužel na víčka našich komu
nistů zimní spánek, z něhož se probrali
teprve po německém útoku na SSSR (to
se tehdy konkrétné projevilo vstupem
komunistických poslanců Noska, Hodi
nové, Valo i\ Kreibieha do parlamentní
ho sboru Šrájnkovy vlády, do t. zv.
Státní rady, která přirozeně neměla
vládní odpovědnosti)
K plně odpovědnému podílu na vládě
dostala se však komunistická strana te
prve v Košicích. Teprve tam se skonči
lo pro komunistický tisk ono junácké
dvacetileté údobí, kdy se kritisovalo a
lálo, aniž se brala za cokoli odpověd
nost. Od Košic ovšem začínají také ob
tíže s převýchovou. Dvacet let komu
nistický tisk tvrdil: v š e je tu špatné,
protože to neděláme. Vše bez výjimky
bude však d c. 1: i é, jakmile povládneme
my.
Dnes vládnou, a přesto se vyskytuji
opovážlivci, kteří v rozporu s obrazem
z. dob oposičních tvrdí, že všechno není
dobré, a č holi u vlády jsou především
komunisté.
Prostoduchý obrázek", že bez komu
nistů nic nešlo a že s komunisty všechno
půjde, je ledy skutečným životem poru
šen, Život se ukazuje rozmanitější, slo
žitější, nuancovanější. Místo oposičního
hesla »buď rve nebo nic«, je tu celá
škála polotónů a polostínu. Protože ve
vládě nejsou jen komunisté - neboť v
národě je jen 38 procent komunistů může sice komunistický tisk svádět ně
které těžkostí na nekomunistických 62
procent, které nevyznávají zásady leni
nismu, ale v každodenní vládní praxi
nelze se vyhnout odpovědnosti patřící
první straně ve státě.
Pro obtíže, spojené s touto převýcho
vou, máme, soudruzi, plné pochopení.
Nepochybujeme ani dost málo o národ
ní
politické odpovědnosti vedení KSČ.
Je nám proto jasno, že pro takto odpo
vědné vedení není snadným úkolem pře
vychovat barikádníky y sekčni šéfy,
kteří rozhodni» nestranně a nikoli stra
nicky; není lehké převychovat politiky,
vězněné agrárním režimem, ve správce
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věznic, klľfí by neměli chuť své ně
kdejší vózr-il; lí c belas v meí ho.lách na
podobovat; převychovat demonstrant.^ v
policejní úředníky, tíborové řečníky v
ředitele bank, Včeloví.’ Kopeckého v mi
nistra repiibHky. A libivně převychovat
novináře, kteří dštili dvacet let oheň a
síru na všechny instituce rvpu’’l!ky,
v uvážlivé vládní redaktory, kteří, jsou
ce puzení vzpomínkami u;i oposiční mi
nulost a potlačovaný temperament, by
jen usilovně nehledali, na kom si zchla
dit žáhu. Povinnost vládních redaktorů
hájit i nepopulární opatření své vlády,
jeví se jim asi krajně neradostnou.
Tento potlačený· temperament a z. ně
ho plynoucí nedůtklivost některých ko
munistických pisatelů, sdružených ze
jména v týdeníku »Tvorba«, plně chá
peme - ba omlouváme - a jen zcela vý
jimečně, pokud přesahuje míru sluš
nosti a dosahui<· míry nepříčetné zběsi
losti a záludné nepoetivo-.fi - na ni od
povídáme.
Proto v dnešním čísle několiko řádky
vracíme se ješíe k posledním číslům
»Tvorby«, abychom některé zpoívoreainy »Tvorby« uvedli na pravou míru. Vi
nie, ž<> je to reji dětská nemoc.
Proto mi prahu roku 1947 brzké a
plné pozdravení z těchto dětských ne
mocí (jež prodělávají vždy opasiéníci
v< -iJádníky« se měnící) ji přejeme.

Hrr na »Obzory« a »Vývoj«!
Pivní a druhé číslo týdeníku komu
nistické strany .Tvorba« věnovalo ně
kolik .stran týdeníkům »Obzory···, »Vý
voj- a osobám koleni nich. Je to v pod
statě pokračováni sporu, který se roz
vinul v říjnu na půdě informačního vý
boru ÚNS a který pokračoval až do vá
noc. kdy byl po rázném a odmítavém
projevu posl. Ducháčka a Chudoby za
končen vánočně medovým výkladem
ministra. Kopeckého.
Po vánocích zášť — a také, materiál,
sebraný úředníky ministerstva infor
mací
byla přenesena do sloupců
»Tvorby
Co se v podstatě vyčítá týdeníkům
lidové strany ? Ze zločinné štvou
proti SSSR a dokonce že, jak »Tvorba«
napsala. <postup ,,Obzorů" je koordino
ván se všeobecným plánem evropské
reakce, který je namířen v dalším prů
běhu k přerušení spojeneckých smluv
s SSSR a s Francií(!)«.
Toto těžké obviněni, které redakci
týdeníků lidové strany a rovněž jejím
čtenářům zní právě tak směšně, jako
hanebné, je prokazováno nikoli tím. cc
skutečně
Obzory, nebo »Vývoji na
psaly. nýbrž opět jen tím, co v Londýně
napsaly ;Times« a Daily Telcgraph-,
co v Ňew Yorku vyjádřil New York
Herald Tribune« a co v Paříži otiskl
Le Monde , zkrátka nejvlivnějši svě
tové deníky, s jejichž názory Obzory ·
a .»Vývoj ·, plníce svůj úkol nestranného
informátora, pokládají za nutno sezná
mit své čtenáře, i když jde o názory
nám nepříjemné nebo nepříznivé. V »Ps
ie 1. »Tvorby je celý dvoustí ánkový
článek věnován útoku proti šéfreduk.uru a poslanci Ducháčkovi. Přitom, po
dobně jako ministr infor’naeí přeďim
v informačním výboru, ani
Tvm ha
nění s t<> citovat jediné slovo z čet
ných Ducháčkových článku, kterým by
mohla podepřít své obvinění. Dm háček
i Tigrid jso u souzeni a odsuzováni za
to, Co napsal Churchill nebo New áoik
Times«.
Přes podrážděný tón tvorlrs’U ne
dají se naši informativní časopisy od
radit od svého úkolu: pod. it svým čte
nářům objektivní obraz příznivých i ne

příznivých názorů. které se objevuji
ve vlivné m nebo o d p o vč d n é ni
tisku západním a východním. Naše red
akční články pak jasně vysvětlují postoj
redakce k politice vnitřní a zahraniční.
Všechny takové články redakční dů
sledné háji základ československé poli
tiky zahraniční, daný spojenectvím se
so.'s.ľd.iím SljSR. přimlouvajíce se záro
veň za nejpíátelštějši poměr k západ
ním velmccem. Ani »Tvorba·, ba aii
min str informaci by nemohl citov.»1 je
diného slova, které by je opravňovalo
k tvrzeni, že je plánem
hzorů v dal
ším průběhů pracovat k přerušení s. mjenee.kého svazu s SSSR. V každé· o.úz
ce »Obzory
hájí zájem česko.;1 o rom
ského lidu a státu, nedbajíce na žádné
stranické příbuznosti, o něž snad dbají
jim? týdeníky. Hájíme na pr. požadavek
českého lidu po navrácení Kladska, ať
je nebo není ve Varšavě vláda kamunistioko-socia listí cká.
Podrážděnost tvorbistn proti někte
rým americkým a anglickým listům,
jejichž články pro svou záv.-ižnos; j ;u
námj častěji citovány, je tím podivnější,
že všechny ony časopisy, jimi tak na
padané. si muže př-me kdokul. koupit
v trafice na Václavském n.ŕ.iiéslí. F:;Jmirrkou, aby si je mohl přečíst, jo všil:,
že předtím vydal několik set km·. i za
učeni angličtině n»b ruštině. Proti tomu
v
Obzorech
sj muže nejzá. vážnější
články z ruského a angli· kého tiším
přečíst každý, kdo v pálek «.opiatí 4
Kčs za Obzory..

Když Západ - tak »Drily tVorker«
Celé tažení ministerstva informací a
»Tvorby·.· proti týdeníku Cbzory s.ále a stál»? jasněji zužuje se na výtku
z jediného zločinu: ze zločinu přemíry
citátu z anglických a amerických lis ů,
které nejsou »pokrokové (rozuměj ko
munistické). <e reakcionářem, kdo ci
tuje »Timess, : New Yoi k Times ·, Le
Monde« — to jest: tri nejvlivnější a nejinforrnativnějsí listy v západních ze
mích. Leč jaký smysl by mělo citovat
třeba nejnadšenějši článek o CSR z po
koutního komunistického plátku v An
glii, kdyby nejvlivnějši listy Anglie,
čtené největším počtem lidí. Times ,
-Daily Herald .
Daily Telegraph
»Daily Express- ,
Manchester Gnnrdiun... -Yofkshire Pcsl?. a News S’attSmam psaly o nás krajně nepřátelsky?
Je j’síě pro čtenáře, který hledá objek
tivní informaci, stokrát užitečnější znát
tc. co napsal list, čtený nebo psaný od
povědnými lidmi Anglie, než názory ko
munistického plátku, kteiý to jak lak
opsal z clzvěstijí .
Není na.si chvbou, ani chybou našich
komunistu, že komunist»? jsou v Análů
a v Amei iee nevýznamnou sk.ipiuou.
V Anglii sic·? dosáhli o volbách trium
fálního úspěchu: místo jednoho pi'-l· nce mají nyní dva
nicméně na důle
žitost v britské politice, k’eiou suve
ně riiJÍ strana socialistická, ji- to ti.i -lm
málo A v Amer'ce nemá k. iminis
*
'il;á
strana ani jednoho noslance.
Pioi.o Obzory . lPeié budou na >áN
plnit svůj poctivý úkol pravdivá infor
movat. nebu·'>u sez’u»'nov.i·. sv · čí.■”··re s·’ sově'skvrní ná?:o» v na zubr-a»?·»'· íí
pu’itiku otiskováním člá ’ku z pel'',.mtnich Psůi i "s. emi-> >»»ntu v Paříži a
v Kar.idě, nýbrž přímo od pramene,
článkv z odpovědných l»s
*·»»
.Pravila
:.·
Izvěstiic . A im.lob”ě nehod -me
o sku1 (·<·»»veh názorech vládních kruhů
tinrPckvch a ammických informovat
své <·’ (‘•»••re o* ’skování’») él’'”'ku z .’'li
ly Woiker , oieánu komunistické s’ranv, nvbrž ’'‘'"o»ů z nejvlivnějších listů
západní polokoule.
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Kopecký a Duch' ček do dvou’etky
Týdeník komunistické sírany „Tvor
ba' zahájil letošní ročník
1.) jednak
úvodníkem, Jcterý napsal mtnžsLr Ko
pecký (vytištěno pdlol váným pelitcm),
■jednak článkem ■napsaným proti poslan
ci Ducháčkovi a „Obzorům" (rovněž —
komu čest, lomu cest — vytištěno polo
tučným petitem).
Čtenářská obec „Tvorby" a „Obí^rů“
zajisté uvítala, že oblíbená dvojice Zlodach áček a Zlatokopecký nastupuji do
dcouletky v družném špulku.
V druhém čísle „Tvorby" je sprostě a
hanebně napaden ministr Hálu (v roz
poru s usnesením Národní fronty o lom,
že ministři nemají být osobně-napadáni).
Mimo to je lam dvou a piti stiňukový
útok na šéfredaktora Pavla Tip rula.
Dále „Tvorba" v tímže čísle pud ná
zvem
„Siránský-Firt-Ducháček-Tigrid
mluví jménem kaioiirisrnu" vytvořila
zábavnou theorii o tajném štábu politi
ků, kteří prý pracují společné c zákulisí
strany Vdově a národně socialistické.
Pudle Rdí i nové vrazila „Tvorba" do
toho generálního zpravodaje ‘iocpcčiu
poslance Plita, přimíchala poslance Ja
roslava Stránského, jejž opepřila jeho
synem Janem a prohlásila o těchto třech
národních socialistech, že vlastně měli
vstoupil k lidovcům. Pak k tomu přiho
dila pana ministra Hálu, vrazila do toho
dva šéfredaktory, Duehóčkn a Tigrida,
které všechny — okořenivši je poslan
cem Chudobou — vybídla ke vatv.pu. do
st runy národně-socialistické. případně
sociúlné-demckratické. Načež redakce
„Tvorby", spokojena sama sebou, oči
vidně si zarnnula ruce a řekla: „To jsem
jim to, reakcionářům a agentům západu,
dala!"
My klademe jen jednu otázku: O čem
by „Tvorba" ve svých, prvních dvou čís
lech ročníku 11)47 psala, kdyby nás ne
bylo?

ÚRO a soukromé pndaikáaí
V článku »Pokoj nebo rozvrat?«., uve
řejněném v Práci.r. dne 26. prosince m.
r. pokouší se šérrdaktor Jiří Sila ospra
vedlní ti požadavek ÚRO o ponechání ná
rodních správců ve všech podnicích po
dobu dvouletky. Ve smyslu tohoto po
žadavku by měla býti národní správa
ponechána i v případech, kdy majitelé
podniků byli neprávem vypuzeni a kdy
jejich bezúhonnost byla plně prokázána.
Pro případ, že by tento požadavek ne
nalezl pochopení u všech politických
stran, odmítá ÚRO odpovědnost za klid
v podnicích!
Neprávem dosazeni národní správcové
mohou tudíž spoléhati na prodlouženou
ochranu svých zastánců, kteří mají stra
nický, často j osobní zájem na tom, aby
podnik nebyl vrácen oprávněnému maji
teli ani po soudním prokázání jeho ne
viny Není právě toto brojení proti prá
voplatným rozsudkům vyvoláváním roz
vratu ?
ÚRO se patrně obává, že při vrácení
neprávem konfiskovaných podniků je
jich oprávněným majitelům bude v mno
hých případech odhaleno, jak bylo v pod
niku hospodařeno čímž sloupne j-ž nyní
povážlivě vysoký počet národních správ
ců. nachávcjiTch se v soud rí vazbě.
Chovy, že by poctivý podnikatel, který
p..okázal svou národ ú i sociální bez
úhonnost. mohl vnesli rozvrat do n :š: ho
hospodářství, lim. že by byla naplaveno
křivda neprávem mu zp»’sob-,ná. jsou
bezdůvodné. Nnonak, lze s.iol 'hati na to,
že poctivý podnikatel presy-čj·? poidku
i celku více než .národní snrf: vce. i.nb
V'->ý m své n r.'ís'ó neprš·.·;■··.n a piotiEčúmně vyhi užkmni o m l.liua.

Svědomití národní správci, kteří byli
praveni dosazeni na svá místa, nemají
zájem na soustavném štvaní »nestraníc
keho« LIRO proti řádným soukromým
podnikatelům. Takový postup odpoiuje
i novoročnímu provolání předsedy vlá
dy, který piúvem zdůrazňuje potřebu
svorné spolupráce.
Na otázku, zda neprávem vypuzení
poctiví majitelé podniků se mají vrátit
k svému povolání, odpovídá jasně i vá
noční poselství presidenta republiky dr.
Ed. Beneše: :; Podpořme lidi mravně
čisté, spolehlivé a zbavme se lidí špat
ných 1«
Lid netouží po rozvratu a chce mít
pokoj. Pokoj si zaslouží i poctiví podni
katelé a íozvrat rozsévá právě ten, kdo
brojí proti odstraněni neprávem napá
chaných křivd a kdo pod rouškou nesliamekého ochránce lidu prosazuje své
sliamckě požadavky i za cenu vyvolá
vám neklidu.

Náklad Tvorby
K dotazu na počet (tci-c.řú „Tvorby"
sdělujeme, že čtenářská obec týdeníku
„Tv.uly" je nepatrná. Náklad „Obzorů“
daleko převyšuje náldad „Tvorby".
V tóíúsii nud daleko větším nákladem
„Obzorů" než je náklad „Tvorby" lze
hledal také vysvětleni žárlivého a ne
přátelského postoje, jejž týdeník strany
komunistické zaujal proti týdeníku stra
ny lidové.

Také populační problém
Dovolíte mi říci několik slov k otáz
ce, Jež se dnes, po vánočním proslovu
presidenta republiky, uo.s.ane snad do
popředí naši sociální politiky — k otáz
ce populační’
Jsem v 38 letech -otcem tří dělí. Ni
kdy jsem nečekal, že mi mé děti bude
pomáhat živit někdo jiný a jsem příliš
hrdý na to, abych se dožadoval jaké
koli pomoci. Sám — ze šesti dětí, jež
otec s matkou vychovali bez vyživova
cího příspěvku, a diky Bohu, jsme vši
chni zdrávi a všichni se živíme poctivou
prací — jsem od malička zvyklý práci
a odříkání. Také jsem s tím počí
tal a dovedu si velmi mnohé odříci:
horší však je to s dětmi. Jsem často
na rozpacích, jak odpovědět na ot.ízky
dětí, které přece musí mezi ostatní a
nemohou nevidět, jak mnozí jedináčkové jsou zahrnováni dary při každé pří
ležitosti. A dítěti se těžko říká, že mi
nezbývá třeba jen na pohádkovou kníž
ku, kterou -si zaslouží za krásné vy
svědčeni . . , Kdo měl přes válku tři
kluky, ví co znamená jenom je obléci!
Kdejaký -svrchník, který jsem molil
dobře ještě nosit, i sako, padlo na ob
lečení dětí. A dnes jsme téměř nazí
všichni. A koupim-li jednomu laciný
obleček za 500 Kčs (na své oblečení
zatím myslet nemohu), přijde mi za 14
dní ze školy s prošoupanými kalhota
mi. O trpělivosti, práci a odříkáni své
ženy mluvit nechci. Neprospělo by to
příliš otázce populační, pokud se o ní
bude jen mluvit. Také nechci mluvit
o tom, že rodina bydlí v jedné míst
nosti. že žádost o přiděleni bytu leží
tok na bytovém úřadě a že živitel
rodiny musí bydlit odloučené a může
si dovolit jednou za 14 dní vidět se
s dětmi a platit za cestu 115 Kčs.
Když jsem ke konci okupace jako
velitel vydávai v noci svým dvanácti
ínužmu (z nich dvěma bratřími odbo
jového riružs!v.i ve sklepě ukrytých 12
pušek s náboji, a nebylo možné - · za
sta mého píáva — nerozloučili se s ro
deem. zavě :'l? se mi žena na krk s plá
čem a prosbou: ramaíuj na děti, co

by z nich bylo bez tebe!«, těšil jsem ji
slovy: »Uvidíš, že to nebude již dlouho
trvat a budeme mít zase republiku,
krásnou a naši, bude vše jiné, budeme
všichni šťastni!« — A dnes bolí nejvíc
její otázka:
Kdy přijde konečně to
lepši . . . ?··. A nemyslete, prosím, že by
moje žena byla menší vlastenkou než
její partyzán
F. V. z Pošumaví,

Ideolog v zemědělství
Ministr zemědělství žárlivě střeží své
dosavadní vymoženosti — odSLupňované
ceny pro zemědělce, zvláštni druh osid
lováni s vylidněnými pastviaářskými
družstvy, jejichž půda je ve vlastnictví
státu, n e s o b e c k é politické osidlo
váni a tím i osvobození proslaveného
našeho družstevnictví svépomocného ze
sobecké moci jeho tvůrců. Ministr
zemědělství střeží výsadní vliv svých
mistodižitelů v ústřední moci družstev
ní, jejich nesobeckou službu veřej
nosti a nezištnou lásku i: bližnímu. Do
této otcovské péče patři státní, druž
stevní traklojově a stiojni stanice, šeši
nor velí osnov zemědělských zákonů,
propagační knihovny a kočovná kina
pro zaostalé obce, hromadné subvence
z veřejných prostředků a 'jiné vymože
nosti v našem hospodářském z vo.ě.
Fan ministr zemědělství ve svém ko
línském projevu nás upozornil, že máme
v českých odlehlých krajích zaostalé,
zanedbané vesnice, že máme pokročilou
Hanou a vyspělé Kolínsko, ale že ve
srovnání s hospodářsky vyspělými ze
měmi, s Kanadou a Dánskem, je mezi
nimi takový rozdíl, jako mezi Kolí
nem a — Slovenskem.
To prý zavinila špatná, sta
rá politika.
Zdá se tedy, že najbližším p o 1 i t i ck ý m úkolem ministerstva · zemědělství
bude
- ideologické odstranění
hospodářské a kulturní zaostalosti čes
kých a snad i slovenských vesnic, vy
rovnání protiv hospodářského pokroku
především mezi českými zeměmi a Slo
venskem a dodatečně — snad již po
dvouletém nebo pětiletém překonáni do
savadních zaostalosti — uvést celou naši
hospodářskou soustavu na vysokou úro
veň Kanady a Dánska. Je to reformační
odvaha státníka v našich dějinách oje
dinělá. Předpokládá, když ne božskou,
tedy alespoň baťovskou praktickou
vševědoucnost, všemohoucnost a draze
vykoupenou zkušenost.
Stará politika byla chybná. — je a
bude nová, politika lepši — t. j. mou tíŕej Š í — s menšími chybami ? Po do
savadních zkušenostech víme, že minis
terstvo zemědělství a její nynější před
stavitel v jednostranném dosavadním
uplatňování svého vlivu v zemědělské
politice je v příkrém rozporu s životní
moudrostí české vesnice. Jsou to příliš
smělé experimenty, které hluboce zasa
hují do tradic i do vžitých hospodář
ských řádů vyspělých českých vesnic.
Venkované nechápou, že by stačily pou
hé experimenty k hospodářskému a
kulturnímu oživení zaostalých kraju a
že by pouhá vůle ministra zemědělství
stačila na vyrovnání hospodářské a kul
turní úrovně mezi Kolínem a Sloven
skem. tím méně s Kanadou a Dánskem.
Venkované vědí, že pokrok i zaostalost
krajů, národů a stálu je dílem mnoha
generaci v řadě staletí a že není v moci
jedné generace, tím méně jednoho stát
níka, tento bčh dějin podstatně změnit.
Pokrok nebude se. nikdy vyvíjet na
všech místech stejnoměrně — o tom
nerozhoduje pouho lidská vůle ani dob
rá nebo špatná politika pře ,’ků. t.'ilíé ne
nejo.ové'ší politika, která o -sobě tvrdí,
že je dobi áA. K.
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Po Byrnesově resigaaci
Zahraničně-politicky byl minulý týden
ve znamení scnsnčního (poněvadž zcela
neočekávaného) odstoupeni Jamesa F.
Býrnosa z úřadu státního tajemníka pro
zahraniční záležitosti a jmenování vo
jáka, generála Geotge C. Marshalla na
jeho místo. Je to po prvé v dějinách
Spojených států, co tuto funkci zastává
voják z povolání, i když Marshall má
politické a diplomatické zkušenosti
z dob válečných (účastnil se všech vý
znamných porad Velké Trojkv), a ze
své třináctimésični (a neúspěšné) misse
v Číně, kde se měl Trumanovým jmé
nem pokusit o dohodu mezi Cankajškcm
a čínskými komunisty.
Světový tisk přinesl úplnou záplavu
komentářů, vysvětlujících a osvětlují
cích resignaci i jmenování. Nejpravdě
podobnějšími zdají se nám býti ty, kte
ré se na změnu v dnes nejdůležitějším
státním departementu USA dívají s hle
diska
vnitropolitických
amerických
skutečností a potřeb. Ve volbách zvítě
zivší republikáni nepochybně se doža
dují většího vlivu na zahraniční politiku
a jak patrno z posledního projevu republikánského senátora Vandenbcrga, ma
jí na různé otázky jiný názor než de
mokrat Byrnes. Je dosti pravděpodob
né, že senátor Vandenbcrg bude nyní
hlavním motorem i mozkem zahraniční
politiky USA. Marshall bude si. muset
zajistit při všech významnějších roz
hodnutích souhlas republikánské strany
a zahraničně-politického výboru kon
gresu, jehož, předsedou je opět - Vandenberg. Není írm. ho náznaků, ze by se
v dohledné době radikálně změnila za
hraniční politika USA. jež i nadále pů
jde ve stopách Byrnesovy politiky »pev
né ruky . V některých otázkách, jako v
otázce veta v komisi pro atomovou
energii, v otázce politiky USA v Čině a
v pomčiu Ameriky k Á rg ntině, Lze
však očekávat zimný. Pro nás je důle
žité. aby zeěnéua ■; nad házejících po
radách o Německu USA byly zastán
cem poůtiky vskutku demokratické, ne
sobecké a tudíž opravdu mírové.

Rľíarce OSN
Pařížský časopis »Le Monde« píše
v úvod úku značně pesin.isticky o bi
lanci OSN. Nesdílí názor Bevinův, že
v New Yorku se skončila právě »velmi
dobrá korá-vence·«. Když se tak vy
jádřil,. nn.'ážel Eevi-n spíše na uzavření
mírových smluv čtyřmi než na zasálání
OSN. Jednomyslně odhlasovaná resoluce pověřila Ra tu bezpečnosti, aby pro
zkoumala o'ázk’i odzbrojení a připla
vila příslušné návrhy. Leč tatáž otázka
byk' studována a diskutována ve Spo
lečnosti národů patnáct lot bez výsled
ku, proto je nutno přijati tuto resoluci
s reservou. Přes to však znamená první
krok. Odzbrojeni či lépe omezené zbro
jeni odpovídá všeobecnému práni. To
ovšem není ještě důvodem, aby se pi ovedlo, nebo!.’ vlády nejednají vždy podle
přání národů. Právo veta vyvolalo
prudké diskuse. Nelze však předpoklá
dali. že by australský návrh, přijatý 36
hlasy proti 6 hlasům, mohl změnit
Chartu nebo její provádění. Stoupenci
a odpůrci práva veta stojí stále proti
sobě. Pokusy o jeho bližší určení neb
omezení ztroskotaly a celá věc bude
asi dále předmětem hádek. V otázce
Francova Španělska nedošlo ani k pře
rušení diplomatických styků. Odvolání
velvyslanců a přednostů missí je směš
ně ubohvm opatřením, které vyvolalo
v Madridě jen posměšky. Nejde přece
porazit býka pícháním špendlíkem.
Účinná akce by vyžadovala alespoň pře
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rušeni hospodářských styků, které by
nebylo přijato latinskou ň.mei ikou. Mno
ho národů stojí mimo CSN, takže by
nebylo možno Španělsko hospodářsky
isolovat!. OSN by udělala snad lépe,
kdyby upřímně doznala, že španělský
problém nespadá do jejího resortu.
V celku dosáhla konference positivních
výsledků jen. v detailech a hlavní otázky
zůstaly nevyřešeny. OSN je ochromena
týmž rozštěpením jako pařížská konfe
rence. Toto rozštěpení nebrání sice hla
sováni, ale činí je neúčinným. Mají-li
činy následovat! po platonických přá
ních, musí se usilovat o vzájemné po
chopení.
K. H.

Rek úspěšné poliťky
mezinárodní spohipráce
V »Pravdě« hodnotí A. Nikitin rok
úspěšné politiky mezinárodní spoluprá
ce, o němž praví, že se vyznamenával
účinnou snahou národu o- mír a bezpeč
nost a o vytvoření takových vztahů
mezi jednotlivými státy, které by ubrá
nily lidstvo před vznikem nové v.álky.
Nyní lze již přehlédnouti celou tu ob
rovskou budovatelskou práci, která ote
vírá novou kapitolu v dějinách mezi
národních vztahů. Rok 1946 potvrdil ži
votní nutnost takové mezinárodni organisace, jakou jsou Spojené národy —
pokračuje Nikitin. Tento rok přispěl
v mnohém k upevnění mezinárodni spo
lupráce Je však na druhé straně také
pravdou, že na této cestě bylo velké
množství překážek. Nechybělo ani hodně
předpovědí o nezdaru mezinárodni spo
lupráce a nejchmurnějšího proroková
ní o osudových protikladech mezi zápa
dem a východem. Právě na západě, me
zi tamními demokraciemi, se zrodila
báchorka o »železné oponě? , která prý
rozděluje svět na dvě nesmiřitelné částí.
Na mezinárodním fóru narazily na sebe
dvě tendence. Jednou je methoda násilí
a vnucování vůle jedněch druhým. Tento
způsob jednání se obzvlášť silně pro
jevil na pařížské mírové konferenci.
Druhou je způsob demokratické spolu
práce, spočívající na uznáni zásad rov
noprávnosti mezi národy a zákonitých
zájmů všech států. Stoupenci tohoto
směru jsou proti rozsévání rozporů a
zastávají pevné stanovisko klidné spolu
práce. Právě této methody se přidržo
vala sovětská delegace v radě ministrů
zahraničí, na mírové konferenci v Paří
ži a na valném shromáždění SN.

Před poradami o Německu
Se zřetelem k nastávajícím poradám
čtyř okupačních velmocí o Německu,
učinili tři zástupci americké zahranič..!
politiky prohlášeni, věnovaná německé
otázce. V Berlině promluvil americký
velvyslanec Robert Murphy a vrchní
velitel amerických vojsk v Německu ge
nerál líac Narney, ve Washingtonu pak
republikánský
senátor
V.; ?. denberg,
který fungoval jako poradce ministra
zahraniu. Byrnese. Velvyslanec Murphy
pravil, že pravděpodobně budou pora
dám zástupců zahraničních ministrů
v Londýně přítomni i němečtí odborní
ci. Spojené státy se budou za londýn
ských rozhovorů zasazovat o hospodář
skou jednotu Německa a i jinak se bu
dou držet zásad postupjmského prohlá
šeni. Vandenberg pravil, že rada za
hraničních ministru dobře zahájila své
práce pro mírové smlouvy s Německem
a Rakouskem. Za debré znamení nastá
vajících rozhovorů o německé mírové
smlouvě lze považovat podle jeho názo
ru zlepšení ve vztazích mezi USA a
SSSR, jež se projevilo zejména za po-

rad v New Yorku. Je naděje, že toto
vzájemné poiozuměni bude ještě více
pronloubeno. Generál Mac Narney ozná
mil, že návihy Spojenecké kontrolní kó
nuse pro jednáni náměstků zahraničních
ministrů v Londýně budou hotovy do 10.
ledna t. r. O pravděpodobném obsahu
těchto návrhu pravil generál, že americ
ká politika via i Německu jo rrárna, ze
jména po stuttgartském projevu Byrnesově.
K. H.

Auglo-francottzská smlouva
o Německu?
Anglický labouristický poslaryrc Cortman vyslovuje se v časopise· >Nev·.·· Sta
tesman and Nation« pro uzavřeni ang’.ofrancouzské smlouvy o Německu jcš.ě
před zahájením moskevských porad.
Cortman věri, že uzavřením takové t ohody by byly odstraněny francouzské
námitky proti vytvoření německé hos
podářské jednoty. Francouzská politika
je vedena obavou, že Německo při první
vhodné příležitosti opět povstane a
Francii
napadne.
Anglo-francouzská
smlouva o budoucím utváření Německa
by však rozptýlila taliové obavy. Kdyby
Francie podepsala takovou dohodu by
la by to i záruka pro Moskvu, že taková
dohoda nebude namířena proti zájmům
Sovětského svazu.
K. H.

Německé vakuum
V anglickém týdeníku »Spectatoi1«
píše novinářka Elizabeth Wískemannová o knize Němce von Hassella, piotihitlerovského Pangermána, který byl
popraven za účast na puči proti Hitle
rovi:
Přichází doba, kdy by měla být vy
tvořena nová státní forma Německa.
Zdá se»však, že dosud nikdo neobjevil
silné osobnosti nebo tvůrčí koncepce
v onom poválečném vraku. Německo
zatím jen. vyplnilo naději nacistů pro
případ porážky — stalo se jablkem svá
ru mezi Západem a Východem. Nedávno
vyšla v Cuvychu kniha, které se ně
mečtí studenti určitě chápou jako to
noucí stébla. Autorem je von Hassell.
Kniha má název >Vom andern Deu « li
lami (vyd. Atlantisi a skládá se z po
známek ve tvaru deníku, od mnich
ské dárjdy až po jeho zatčeni. Od/áčil
se svěřit pa íiu kupodivu hodně, a je
ho poznámky, n nechybně auten. ■ cké,
bylo možno periodicky pašovat do Švý
carska.
Uilrich von Hassell pocházel ze staré
hanoverské rcUmy. Oženil se s dcerou
adrnkáia Tirpitzc a vstoupil do z.ivaničui služby r. 1911. Byl vyslancem
v Římě, když se nacisté dostali k mo
ci a strávil zde pohnutá léta itals’oněmeí-kěho sporu o Rakousko, i pivní
konečné st.mžení s Osou, ý-ž Musľ'.V ů
vyhlásil v listopadu r. 1136. i toku < ‘ :jT
byl Hassell povolán zpět a od té duby
upadni s>. ;'·’<* více v nemilo ■•t u Hilem.
Z.i i, ?■ války .--.· vydatně zúčastnil čer
vencové af'ry, byl zatčen 23. červe'--ce
1943 a popraven 8. září následují cíli o
roku.
Činnost t. zv. německé válečné cposice bylo možno sledovat ze Švédská
nebo ze Švýcarska. V obou zemích l vi
člověk dost blízko, aby ocenil nesnáze,
jež vyžadovalo svržení pevně usazené
diktatury v totální válce. Dcst blízko,
aby cítil absurdnost britských rozhla
sových výzev k Němcům, aby se sami
osvobodili. Tato slova ztrácela svůj vý
znam v nesvobodné zemi. I podle nej
mírnějšího měřítka — Hassell si sám
někdy zoufal nad svými krajany — by
lo zde stěží lze objevit příznaky svo-
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bodpého ducha. Byly tu nanejvýše dva.
Nejprve lidové a. zvláště berlínské vtipy
na učet nacistů. Berlínské přesahovaly
svou jakostí úroveň šibeničního humoru
a stálo by za to vyhledat jejich původ
ce. A za druhé to byl způsob života
na př. rodiny Hassellovy, jehož ideálem,
bylo vždy uvědomělé a kultivované evropanství. Mohli bychom tedy očeká
vat. že v jeho knize najdeme jakousi
politickou synthesi praxe a ethosu. Za
tím však politické plány Hasella a jeho
přátel nejsou ani zdaleka konstruktivní,
kromě přáni odčinit nacistickou centralisaci návratem k Bismarckově či spíše
výmarské ústavě.
Snad bylo posledním neštěstím Ně
mecka, že federatívni vládu — jediné
cenné dědictví po Bismarckovi — chys
tali lidé, kterým chyběla politická odva
ha a kteří byli oslněni Bismarckovou za
hraniční politikou. V osudném červenci
1943 napsal Hassell, že Bismarck »jako
zahraniční politik stále roste před mý
ma očima«. Věřil také, že Bismarckovi
Evropa důvěřovala, na rozdíl od Hitle
ra.. Jak zvláštní iluse! Bismarck při
vedl v devadesátých letech svůj systém
pěti mocností ab absurdum. Byl
podezříván a hlídán z Paříže a Petro
hradu, i z Vidně a Londýna. Jeho kon
cepce vnější i vnitřní byla, v tom, že
zakrýval svou absolutní tyranskou moc,
aby s ni mohl vystoupit tím účinněji
při každé krisi: doma s pomocí neod
povědného parlamentu, v cizině hroz
bou tehdy nejsilnější armády v Evropě.
Nesnil o pangermánské jednotě· jen
proto, že věřil v možnost skrytého
ovládnutí střední a východní Evropy.
Pohodlně se vysmíval klikařícím Pangermánům a zároveň jich používal
v Rakousko-Uhersku, aby přiměl Ví
deň k poslušnosti. V tom ho ostatně
Hitler napodobil.
Bismarckův systém byl planý. Jedi
nou cestou k německému panství byl
výboj, a k němu nevyhnutelně spěli jak
Vilém II., tak Hitler. Je zvláštní, že
Hassell si vážil prvého způsobu a dru
hým pohrdal. Snad proto, že Vilém byl
císař a Hitler kaprál? Císařův tradiční
způsob se neosvědčil v prvé světové
válce, Hitlerovy antitradiční methody
vedly k fiasku č. 2. Hassell a jeho
přátelé nepochopili, že touha po moci
je politicky nezdravá. Neodsoudili Hit
lerovy cíle, ba. ani methody, dokud si
neuvědomili, že nevedou k obnově ně
meckého panství. Ve své knize Hassell
schvaluje Hitlerovu agitaci protiversailleskou a provokativní okupaci Porýní.
Na jaře 1940 dostal Halifaxův pověřenec v Arose návrh německé smlouvy.
Hassell v něm trvá na tom, že rakouský
anšlus a zábor Sudet i koridoru (který,
jak uznává, je obýván Poláky) jsou
oprávněny. Požaduje též souhlas s mni
chovskými hranicemi »nezávislé české
republiky«, ačkoli každý nestranný pozoiovatel vidi slovní protiklad tohoto
výrazu.
Je třeba uvést pro Hassella, že si
nikdy neliboval v řádění antinacistů
drunu Jiingerova a nepodléhal nenávisti
proti‘židům. Opravdově se děsil plodů
antisemitismu. Naproti tomu je zajíma
vé jeho ujištění o faktu, tak důsledně
popíraném norimberakýim zločinci. Kaž
dý v Německu, kdo si nezacpával uši,
věděl zcela přesně, že pod ochranou vlá
dy se provádějí nejhorší ukrutnosti,
známé historii. Všichni lidé mají v po
vaze kus vlastenecké domýšlivosti a v
každém národě jsou jedinci, kteří doce
la barbarsky se chlubí svými vojenský
mi výkony. Jiné národy však žijí vedle
sebe a nezamýšlejí se navzájem utlačo
vat.
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Americké hospodářské vyhlídky
WashingtonšLí dopisovatelé velkých
londýnských listů referuji o výroční
zprávě hospodářských poradců presiden
ta Trumana, která byla předmětem ob
vyklé tiskové konference presidentovy
v Bílém domě. Dopisovatel »Daily Tele
graph« zdůrazňuje, že hospodářští znalci
prohlásili, že program znárodňování, jak
je prováděn v Anglii, neodpovídá po
třebám amerického hospodářství. Na
značují, že překážky blahobytu v nejbližší budoucnosti musí býti odstraněny
přímým jednáním mezi vedením podni
ků a dělnictvem, farmáři a finančníky,
bez zásahu vlády. Funkční 'rozlišování
a spolupráce mezi soukromým a veřej
ným podnikáním je lépe přizpůsobeno
americké situaci a charakteru než zná
rodňování průmyslu. Hospodářští znalci
předvídají hospodářskou konjunkturu
v r. 1947, jestliže vůdci soukromého pod
nikání vyřeší své spory s dělnictvem,
které by mohly ohroziti plný rozvoj
amerického hospodářství. Vláda v těchto
sporech by se měla omezit jen na pod
nětnou smiřovací roli. President Truman prohlásil novinářům, že zpráva
hospodářské rady bude základnou pro
doporučení, které pošle kongresu k za
hájení zasedání po Novém roce. Ostře
odmítl možnost hospodářského zvratu
v příštím roce. Vyhlídky jsou podle něj
dobré a dobrými zůstanou, jestliže vši
chni budou pracovati. Dopisovatel »News
Chronicle« dodává k tomu, že zvraty
v zaměstnanosti a ve výrobě jsou příští
rok možné, ale jen nějaká velká mezi
národní krise nebo dlouhotrvající stávky
mohly by urychlit vážnou a prodlouženou
hospodářskou depresi. R.ada, znalců od
mítla provádění rozsáhlých veřejných
prací a poskytováni subvencí a pro
hlásila, že nynější hlad po zboží nepo
trvá do nekonečna. Odmítla doktrínu
»laissez faire«, kterou definovala jako
víru v očišťující vliv hospodářských
křísí, stejně jako názor, že udržení za
městnanosti a blahobytu vyžaduje vel
kého zdanění a velkých vydáni vlád
ních k podepření výroby. Až se ame
rické hospodářství příštího íoku vyrov
ná, jsou tu značné předpoklady pro
udržení plné zaměstnanosti po několik
následujících let. Zpráva v závěru do
vozuje, že naděje na delší plynulý hos
podářský rozvoj, bez výkyvu divoké spe
kulace a následujících krisi, musí spočívati na svobodném, soutěžícím podni
kání, v němž by hrála vláda jen podpo
rující podnětnou úlohu. Dopisovatel
»Daily Mail« vyzdvihu·-· ze zprávy hos
podářských znalců čásJ, varující před
nesprávným zasahováním do hospodář
ství, které by mohlo v příštím roce vésti
k omezování výroby, nepravidelnému
zaměstnání a nedostačující kupní síle
obyvatelstva. Zpráva přiznává, že pe
riodické střídání divoké spekulace v hos
podářství s jeho kiisi ohrožuje americ
kou demokracii, ale odmítá jakékoliv
autoritativní a diktátorské zasahování do
hospodářství. Dosud nepoznanou vyso
kou životní úroveň muže americkému li
du přinésti jen předvídavost a úsilí prů
myslových vůdců. Úspěch amerického
hospodářství v r. 1947 a 1948 záleží na
odhadnuté výrobě a prodeji 6 mil. aut,
stavbo 1.5CO.OOO domu a podobném
počtu elektrických ledniček a jiných
moderních potřeb.
K. H.

Nová americká politická strana
V resoluci, kterou vydala nove zalo
žená třetí politická, strana. Ameriky,
praví se mimo jiné toto:
»Vláda ve Spojených státech severo
amerických je dnes v rukou podivných

licoměrníků a pobožnůstkářů, dívajících
se na svět jako na nějakou ekonomickou
buchtu, kterou si musí mezi sebou roz
dělit. Demokratická strana má za sebou
hezký kus poctivé práce, je však dnes
ovládána reakcí a chamtivostí. Proto
je také nutné vytvoření nové strany,
která by nám zaručovala, obhajobu na
šich zájmů tak, jak si to představuje
me.« Resoluce se důrazně obrací na děl
nictvo a zejména také na farmáře, kte
ré žádá o bezvýhradnou a. důslednou
podporu dělnického boje za lepší mzdy,
jelikož je to jediný způsob, jak dosáh
nout! spravedlivých cen za zemědělské
výrobky. Bývalý ministr obchodu, Hen
ry Wallace, který promluvil na první
veřejné schůzi nové organlsace, mimo
jiné pravil: »Americký tisk drze lže
o Rusku. Nechci říci, že máme podpo
rovat všechno, co vychází z SSSR, jako
nebudeme také vystupovat proti všemu,
co má svůj původ v Rusku, Hlavním
naším dnešním úkolem je odpovědět na
útok plutokratů a monopolistů. Je-li
touha po míru zradou — jsme zrádci.
Je-li víra v lepší zítřek a blahobyt pra
cujících komunismem — jsme komunis
ty. Znamená-li boj proti korupci a za
opravdově demokratickou svobodu tisku
strašením komunismem — jsme to my,
kteří strašíme boléevismem.«
K. H.

Dopis čtenářky mezinárodní
organisaci UNRRA
Pani Wolfová z Českých Budějovic
požádala nás o uveřejněni tohoto diku
společnosti UNRRA. — Rádi vyhovu
jeme.

Milé UNRRA na rozloučenou.
„Na. prahu nového roku bych ráda
vyjádřila svou hlubokou vděčnost po
žehnanému dílu UNRRA, která koncem
roku 1946 ukončila své blahodárné po
sláni u nás.
UNRRA byla opravdu velkorysým
projevem bliženecké lásky, který snad
nemá obdoby v dějinách lidstva. Obě
tavá. lidská srdce z druhého břehu po
máhala nám., hladovějícím a vyčerpaným
válkou, zde v Evropě — překonat nej
kritičtější epochu poválečnou. Nebýti
UNRRA, ještě dlouho bychom, se byli
potáceli t: nedostatku a neváhám říci,
v krajích válkou kmtěji postižených
i o hladu smrt i nemoci by byly měly
bohatší žeň.
Byly to pro nás vyhlídky do zaslíbe
né země, když záhy po skončení války,
začaly se plnit, dosud, prázdné výklady
našich obchodů přerůznými dobrotami
UNRRA v bohatém výběru a úhledném
balení. Nebudu zde vypočítávali, co vše
nám UNRRA přinesla. Bylo tolik roz
manitých dobrot, že splnily přáni a tou
hy všech nás, strádajících.
Není hlavním smyslem mého projevu
poukazovat jen na výhody hmotné strán
ky UNRRA.
Důležitější než pomoc sama bylo hře
jivé vědomí, že ve světě dosud nevy
mrela láska k bližnímu a že tam, daleko
za oceánem, myslí a. starají se lidé dob
rých srdcí o zmírnění bídy a utrpení
v Evropě, strašnou válkou způsobené.
Na rozloučenou s milou UNRRA lou
čím se nejen za sebe, ale zajisté i se sou
hlasem- všech vděčných Cechů a Slováků
— s upřímným „zaplať Bůh" všem
ušlechtilým srdcím, v nichž se zrodila
tak krásná myšlenka, i všem, těm tisí
cům neznámým dobrodincům, kteří ji
svou obětavostí a štědrostí uvedli v čin.
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Rozhovor o Německu
Novák: Sovětský diplomat je, tuším, autorem to
hoto výstižného přirovnání: po poslední válce byla
vzteklá německá kráva spoutána, zkrocena — ale
brzy ji začali Spojenci hýčkat- a žnut. jen aby dávala
.'dost' mléka (t. j. 'reparace). Za dvacet let se vsak vy
krmená, vyživená německá kráva znovu vzteklá; po
šesti letech byla ©pět zkrocena. Teď však, poučeni
historií, nechceme z krávy jen to mléko. nýbrž také
pořádný, šťavnatý biftek.
Brows: Když á každý vezme z německé krávy
velký biftek, kráva pojde. A místo zdravého dobytče
te bude ležet v srdci Evropy zdechlina, která bude
přítěží -a nebezpečím pro všechny sousedy Německa —
také pro vaši zemi, pane Nováku.
Novák: Máme se tedy snad vzdát naděje na re ■
parace z Německa — stejně jako po poslední válce?
To by pak znamenalo, že kromě těch čtyř továren,
které Československo na účet reparací z Německa už
dostalo, by po moskevské konferenci Čtyř nedostálo
zhola nic? Každá z vydrancovaných a zubožených
obětí Německa má přece právo na plné odškodnění.
Naše škody dosahují půl dvanáctá miliardy předváleč
ných dolarů! .
B r o w n: To je theorie. Přece nikdo nebude plně
odškodněn. Moje země, Anglie, už předem odepsala
všechnu naději na náhradu škody od balkánských vásalů Německa.
Novák: Vy můžete odepisovat. My ne. Jsme chu
dí Strašně chudí.
B r o w n: Uvědomujete si, že angličtí . poplatníci
platí ročně 80 milionů libro, šterlinků na úhradu ná
kladů spojených s udržováním britského pásma v Ně
mecku? Toto pasivní hospodářství v Německu nepla
tíme jen v penězích. Platíme je ztenčenými potravi
novými příděly a nedostatkem textilií. Avie, že v lon
dýnské restauraci nesmíte sníst více jak tří chody,
chléb v to počítajíc? To je buď polévku, .maso a chléb
nebo polévku., maso a moučník —■ . Apropas, dobré
chutnáni, pane Nováku! Jak vidím, po předkrmu, po
lévce a mašu objednal jste si před, moučníkem ještě
kousek sýra — víte, u nás sýra není a pokud, je, pak
jen na přiděl.
Nová k: Přece byste nevyčítal! — Šest let jsme tu
měli...
B-rown: Vím. vím — nevyčítám. Chtěl bych jen,
abyste i /vy pochopil, jak těžko je vysvětlit anglické
mu poplatníku, že má svými penězi a sníženou životní
mimu (daleko nižší než celou dobu války) udržovat
při životě svého nepřítele, který mu .ještě nedávno
pumami V-l a V-2 ničh příbytky a — životy jeho
nejdražších. V Německu žije 65 milionů lidi. Ne
byli zabiti. Bylo rozhodnuto, ze budou ž 11 dál My,
Angličané,, -chceme, aby si na svoje živobytí vydělali.
To je přece prosté.
Novák: A proto jim budete dávat suroviny, úvě
ry, budete obnovovat jejich továrny, zastavovat rozmontevání některých továren — zkrátka nakonec to
dopadne tak; že hospodářská obnova Německa dosta
ne větší podporu a rychlejší tempo, než hospodářská
obroda obětí německé útočné války. Je toto spravedli
vé? Bylo toto obsahem společného vítězství nad Ně
meckem?
Brownr A je spravedlivé, aby se Angličanům da
řilo o tolik hůře než za války? Přece každý po válce
čekal, že se mu povede — když ne hned, tak za chvil
ku lépe. V mnoha zemích je1 tomu skutečně tak. An
glický občan ví. že bez. jeho odvahy a chladnokrevOBZORY

Dr Ivo Ducháček
nosti v roce 1940. kdy stál samojediný proti přívalu
německých armad po pádu Francie, když i Rusko
i Amerika byly neutrální, by nebylo vítězství v roce
1945. Jak mu vysvětlit, že se mu má teď dařit o tolik
hůře než za války, protože zatímní politika vůči Ně
mecku nedovoluje, aby si Němci svou praeí v továr
nách a vývozem na sebe vydělali?
Novák: My nechceme, aby Anglie na Německo
doplácela, ale nechceme také sami těžce na Německo
doplatit. Vy, Angličané, vidíte (nepočítám v tom
ovšem notorické germanofily, jichž je mezi vární dost)
otázku Německa, ryze v hospodářském světle. Ani my
ovšem nechceme, afcy Německo bylo přítěží pro hos
podářství Evropy. Jenže problém je tak é — ba pře
devším politický: jakou politickou záruku máte, že
Německo nezneužije hospodářské pomoci a zvýšené
ho stupně průmyslové výroby, na němž-zdá se už vše
chny tri velmoci se' shodly, proti vám, proti nám, proti
obecnému míru?
Browia.' Dnešní neutěšený hospodářský sta·'· je
úrodnou půdou pro nejhorší politické dobrodružství.
Vyrovnané hospodářské poměry mohou dat též vyrov
nanou situaci politickoiL Dnešní bídy může kterýkoli
demagog zneužít a strhnout německé masy do protispojenecké, imperialistické nálady.
Novák: Už jeden demagog. Adolf Hitler. založil
začátky své politické kariéry na kampani proti vítě
zům nad Německem. Ale uvědomujete si, že ovšem ve!kýčh úspěchů dosáhl teprve tehdy, když se jeho.hnutí
dostalo plné podpory se strany junkerů a německého
průmyslu, vzkříšeného s pomoci amerických úvěrů?’
Br-ow ň: Pokud jde o britské pásmo, němečtí prů
myslníci patří přece minulosti! Nikdo z nich nemohl
by novému německému demagogovi poskytnout ani
pfenrig. V britském pásmu totiž průmysl znárodňuje
me.
N o vá k: Vy pokládáte skutečné znárodnění zs’Joštatěčnoů záruku? Ale co je to znárodněni? Tpje.ócvvzdání·· průmyslu do-rukou .německého národa, který
není vyléčen, naopak je dosud hluboce-nakažen' nacůmem a pangermanismem. Znárodnění může přinést
ovoce jen tehdy, bude-li tu- politická -záruka,, že němec
ký lid neposkvlne novému Hitlerovi stejně ochotně
miliony marek k tažení proti dnešním vítězům, jako to
učinil Herr K»-upp. hle. pane Břowne. přes všechny
starosti s hospodářským problémem Německa, které
máte a které nikdo z nás nezlehčuje., nelze přece pře
vádět všechny německé otázky na společného, jen
hospodářského jmenovatele. Je politickou otázkou, d-i
jakých rukou, za jaké kontroly, za jakých záruk bude
se Německo, uemá-H se stát vředem na těle Evropu,
hospodářsky ©brožovat. Angličan a socialista snad vě
ří, že hospodářské podmínky jsou klíčem ke všemu.
I k lepšímu. Německu, i ke skutečnému míru, jehož
ústředním problémem bylo, jest a zůstává Německo.
Nepodceň ujeme hospodářské prostředí jehož různost
může mít rozličný vliv na utváření politických pomě
rů. Ale jako sousedé Německa kteří už něco zažili a
prožili, nevídáme v hospodářských opatřeních paklíč k-.·
všemu , nýbrž jen jeden z mnoha klíčů k lepšímu míru
Naopak, znárodnění německého průmyslu bez pří
slušné mezinárodni kontroly a politických záruk by
mohlo vést k tomu že by se vytvořil v Německu cen
trálně řízenv trust, kte.ý svými obludnými rozměry
by byl ještě větší hrozbou než továrny jednc-tlivvch
německých kapíte’ístň Znárodnit nesmí znamenal
>zpa ngerma nísova t r.

Německo a světový mír
V době, kdy Rada ministru zahraničních věcí má
jednati o mírové smlouvě s Německem, objevuje se
jako základní problém pacifikace Evropy otázka vnitř
ního ústrojí Německa, t. i. zda Německo bude státem
jednotným či složeným. A tu nelze nevzpomenout!,
jak po prvé světové válce, \ níž bylo císařské Němec
ko poraženo, nedošlo k rozdělení Německa, nýbrž
k utužení jeho jednoty, což přirozeně vyvolalo obavy,
že se Německo pokusí při nejbližší vhodné př?ežitosti
o nové mezinárodní dobrodružství. Právním základem
republikánského Německa se stala výmarská ústava
ze dne 11. srpna 1919, kterou· byla nově organisována
Německá říše jako republika ve formě spolkového stá
tu, složeného ze států členských. K tomuto ústavnímu
uspořádání došlo pod vlivem jihoněmeckých států
(Bavorska, Wůrttemberska, Badenska a Hessenska),
ač v ústavním výboru německého národního shromáž
dění byly silné tendence ve prospěch decentr. lisované
ho jednotného státu. Těmto tendencím dostalo se sil
né podpory se strany německého národního socialis
mu, jehož vůdce Adolf Hitler se dostal k moci dne 30.
ledna. 1933 jako říšský kancléř. Když dne 3. srpna
1.934 zemřel maršálek von Hindenburg jako president
Německé říše, byly pudle zákona ze dne 2. srpna 1934
spojeny funkce přesidentské s funkcemi říšského
kancléře, který si dal titul »vůdce«. Tímto způsobem
bylo-odzvoněno nejen republice, nýbrž připravena též
půda k odstranění spolkového státu a k vytvoření jed
notného Německa. Dne 31. května 1933 byl uveřejněn
totiž, provisorní zákon k organickému sjednocení
»Gleichschaltung) jednotlivých zemí. Došlo tu k úpl
nému znacisování Německa, ke zrušení základních
práv občanských a zahájeny přípravy k novému po
kusu o německou nadvládu nad světem.
Nastalo tu období výbojného Německa, které pro
vádělo politiku revanche za prohranou prvou světovou
válku a které doufalo, že v nové válce zničí Slovan
stvo a Francii. Republikánský nátěr Německo odho
dilo ve chvíli, kdy se domnívalo, že mezinárodní soli
darita států je dostatečně uvolněna, aby Německo
mohlo konečně uskutečniti své staré plány na ovlád
nutí Evropy a pak ostatního světa. Celý německý ná
rod pod vedením militaristického Pruska byl pronik
nut přesvědčením, že válka je biologickou spravedl
ností, dávající za právo a pravdu silnějšímu.
Druhá světová válka nedala arci za pravdu zločin
nému Německu, avšak ukázala nutnost toho, po čem
již kdysi volal Voltaire, když prohlásil, že o trvalém
mn u by se dalo teprve tehdy mluvili, když by původci
válek byli potrestáni. Vina celého německého národa
na zlovolném rozpoutání druhé světové války je právě
tak veliká jako jeho mravní zkaženost. I německá fi
losofie ukázala, jakému zlu sloužila a jak je protilidská. Při hledání záruk proti útočnosti výbojného ně
meckého národa nelze přehlížet!, že není to národ jako
ostatní, ale národ, který ostatní národy nenávidí a
který bude opět hledati nejbližší příležitost k zvrácení
mezinárodního právního řádu. Je to národ spoutaný
falešnou ideologií o svém historickém poslání a tako
vý národ, který nerespektuje svobody ostatních náro
dů. je trvalým nebezpečím pro světový mír. Správné
před lety konstatoval u nás prof. F. Mareš (Otázky
filosofické, národní a sociální v politice, 1923, str.
101), že německý duch se zatvrzuje proti lidstvu, pro
tože se ubránilo jeho zlému útoku a šíří i potom zlo
na Východ i na Západ. Má-li býti poražené Německo
jednou včleněno jako mírumilovný národ do Organisace spojených národu, jak to má na zřeteli Atlantická
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Univ. prof. dr. B o h. Ku č e r a
charta ze dne 14. srpna 1941. pokud se týče Charta
spojených národů, pak musí býti účinnými mravními
i právními prostředky přivedeno k duchu mezinárodní
součinnosti. V tom směru měl pravdu německý filosof
Kant, který vytkl, že právo mezinárodní není možné
než mezi svobodnými národy.
Všichni sousedé Německa, kteří na svém těle zaku
sili hrůzy německé válečné okupace, mají pochopitelně
živý zájem na tom, aby nové Německo bylo prodchnu
to novým duchem a aby se konečně osvobodilo od
zhoubného prušáctví, které německý národ vedlo ne
zadržitelně do katastrofy. Neschází na různých stra
nách úvah, jak by se Německo dostalo na cesty, po
nichž kráčí ostatní civilisované lidstvo. Přitom se kri
ticky zkoumají předpoklady zdravé federalisace Ně
mecka. V poslední době věnoval tomuto významnému
právně-politickému problému zvýšenou pozornost
francouzský int.ernacionalista Robert Redslob, jenž
v zajímavém článku: Considérations sur la structure
politique de l'Allemagne á venir, uveřejněném v RE
VUE POLITIQUE ET PARLEMENTÁIRE (48. année, No. 561, Novembre 1946, str. 133 a n.), se poku
sil o důkladný rozbor celého problému a jehož názory
si i u nás vyžaduji patřičné pozornosti.
Správně Redslob úvodem upozorňuje na to, že nový
režim, který.bude v Německu zaveden, musí odpoví
dat! pravé povaze německého národa a. musí poskyt
nout! světu záruku proti návratu útočné a výbojné po
litiky německé. Politický život Německa mezi první a
druhou světovou válkou ukázal, že republikánská for
ma státní je pro Německo nevhodná. Redslob jako
bystrý pozorovatel i znalec Německa, v němž před
prvou světovou válkou působil na universitě v Posto
cku, vyciťuje, že národní psychologie německá ne
odpovídá republikánskému cítění. Němci jsou, jak
zdůrazňuje, monarchisty v hloubi své duše. Je zvykem
germánským, že se lidé zcela oddávají osobě a nikoli
abstraktním institucím. I když skuteční králové zmi
zeli, byla vytvořena, náhražka za království. Jestliže
se německý národ podrobil diktatuře v r. 1933, neučiní
tak snad znovu? Nebezpečí není v tyranu, praví Reds
lob, nýbrž v těch, kdož ho snášejí aneb dokonce k moci
povolají.
Vyslovuje-li se Redslob pro monarchickou státní
formu, je pro monarchii mírnou, neparlamentní Vlá
da by nezávisela na důvěře zástupců lidu, kteří by tvo
řili pouze jednu větev sněmu, kdežto druhou by sklá
dali členové jmenovaní korunou, vysocí úředníci, dele
gáti korporací a pod. Zástupci lidu by měli podle auto
ra pouze poradní funkci. Tato monarchická forma je
zakotvena, jak soudí Redslob, v přesvědčení lidu. Při
obnově jednotlivých monarchii by měl rozhodovati
princip legitimity, ač nikoli do všech důsledku. Jejich
počet by byl také omezenější než dříve. V úvahu by tu
přicházelo Bavorsko, Wúrttembersko, Badensko, Hessensko, Hannoversko a Sasko.
Proti možné námitce, že jednota Německa předsta
vuje hlavní směr v jeho vývoji, uvádí Redslob, že
partikularismus je zakořeněn v duši lidu. Je totiž
značný počet Němců, kteří prohlašují, že individualita
zemí představuje skutečný osud Německa a. odpovídá
jeho hlubokým aspiracím. Jednota Německa se jim
jeví umělou: byla jim vnucena cizí mocností t. j. Prus
kem. jehož zosobněním byl Rismarck a které dosáhlo
vrcholu vývoje v Třetí říši. Rozdělení Německa, jak
akcentuje Redslob, je jediným uskutečnitelným řeše
ním. Mělo-li by se Německo 'státí jednotným státem,
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pak by musilo býti republikou aneb pod jedinou dy
nastií.
Náš autor dobře vystihuje, že obnovená německá
knížectví by nemohla zůstati úplně od sebe oddělena,
nýbrž že by musila býti uvedena ve spojení nějakým
pojítkem, t. j. cestou federace. Byly-li by tu četné
monarchie, pak by v čele jejich svazku stála význač
nější dynastie. S hlediska francouzského se autor do
mnívá, přehlížeje nebezpečí, které by z toho vyplývalo
pro malé středoevropské státy, že by tou dynastií měli
býti Habsburkové, ježto Hohenzollerové se opotřebo
vali. To by znamenalo, že by došlo k restauraci Habs
burku v Rakousku, proti níž se státy Malé dohody
tak urputně bránily.
Nový svaz německých států by slučoval Rakousko
a německé státy, s vyloučením Pruska. Autor myslí,
že by se takto zajistila evropská bezpečnost. »Tato zá
ruka«, praví doslovné, »nespočívala by tak v rozhlíže
ní bývalého obra, nebezpečného svou mocí, nýbrž
v přetržení dvou duchovních směrů. Nedostatek poli
tických hranic mezi Jihem a Severem od r. 1871 umož
nil do starého Německa vpád mentality, která nebyla
jeho a která zanechala stopy, bohužel nikoli povrchní,
svého zasahování. Tento vpád mohl by býti zadržen a
dokonce značně odražen přehradou, která by oddělo
vala dva světy.«
Autor se obává, že Prusko nezůstane ve své isolaci
a že se bude snažiti o svaření, jež se mu podařilo v r.
1871, a o obnovu své hegemonie v Německu: domnívá
se však, že by existence dynastie, jež by spojovala ně
mecké státy, držela Prusko v šachu. Přitom soudí, že
sjednocení Německa po r. 191.8, včetně připojení Ra
kouska. usnadnila ta okolnost, že tu scházely koruno
vané hlavy, které by zosobňovaly jednotlivé země a
tvořily jejich kostru a sílu odporu. Podle Redsloba

vzdorují trůny lépe pohlcení než republiky. Proto také
Bismarck přes svou obratnost nedovedl v r. 1.Š71 doeíliti než relativního sjednoceni Německa.
Redslobovy návrhy se snaží nalézti nejúčinnéjší zá
ruku bezpečnosti Francie v takovém vnitřním uspořá
dání nového Německá, v němž by proti zhoubnému a
nebezpečnému vlivu militaristického Pruska byla po
stavena přiměřená protiváha ostatních německých
států. Při svém řešení dochází ke spojení Rakouska
s Německem, což samo o sobě bylo by vážným ohro
žením evropského míru, zejména pro sousední státy
slovanské. Dalším slabým bodem v konstrukci Redslobově je snaha umožniti restauraci Habsburků, kteří by
neváhali v příhodný čas uplatňovati své zaniklé ná
roky v sousedních státech. Tím by se i Maďarsko
stalo pro tyto státy vážným problémem.
Jisto je, že nyní nastává pro naši zahraniční politi
ku období důležitých mezinárodních rozhodování, při
nichž se musí státi Československá republika činite
lem vysoce aktivním. Možnost světového míru závisí
na regionálních zárukách bezpečnosti jednotlivých
států a vnitřní uspořádání Německa není dnes již
žádnou pouhou vnitřní otázkou, nýbrž otázkou do
značné míry mezinárodni. Aby Charta spojených ná
rodů dosáhla plně svých vysokých politických cílů,
musí býti v jednotlivých částech světa odstraněny zá
rodky rozkladu a anarchie, které později by mohly vy
volat! světový požár. Toho jsou si vědomy vítězné
velmoci, pro něž je vnitřní uspořádání Německa před
pokladem pro celou politiku mezinárodní součinnosti
a bezpečnosti. O tom svědčí zřetelně zpráva, která při
šla dne 28. prosince 1946 z Berlina, že tam spojenečtí
odborníci připravují pro konferenci Rady ministrů za
hraničních věcí, která má začíti dne 10. března 1947
v Moskvě, zprávu o problému likvidace Pruska.

*)
Španělsko a Velká Britannie za války
Sir Samuel Hoare, nynější Viscount Templewood, byl obětí
pádu a Chamberlainovy politiky smirovaček. Když 10. květ
na 1940 ministerský předseda. Nevitie Chamberláin musil ko
nečně opustiti svůj úřad, odešel s nim. z britského kabinetu
i jeho přítel, jeden z pěti důvěrníku neblahé paměti z roku
1938, Sir Samuel Hoare, v kabinetu Chambei lainově, státní
ministr pro letectví. Nepadl tvrdě; brzy potom lord Halifax
tehdejší správce britské zahraniční politiky poslal jej ve
zvláštní missi do Španělska. Jeho kniha: »Ambassador
on Speciál Miss ion·, London. Collins 1946, stran 320,
vypravuje o jeho činnosti v Madridě.
Sir Samuel, bývalý správce britské zahraniční politiky, dlou
holetý člen dolní sněmovny ví, co musí přinésti britskému
čtenářstvu. Ví, že britská veřejnost bude bráti s nedůvěrou
do ruky knihu autora, jenž byl jako Hoare v popředí politiky
smirovaček, a že se pro lvi zení bude sháněti po dokladech je
dosvědčujících. Prokládá proto svoje vypravování pramen
nými doklady: korespondencí, vyměňovanou mezí nim a brit
ským ministerským předsedou Churchillem, lordem Halifaxem, Nevillem Chamberlainem a. jinými, otiskuje různé diplo
matické dokumenty, mající vztah k jeho diplomatické missi
v Madridě, Tím jeho kniha nabývá dokumentární ceny: líčení
válečného vývoje britsko-španělských styků, i když tendenční,
je takové, že bude třeba k němu přihlédnouti.
Časově začíná kniha Hoarova na. rozhraní května a června
neblahého roku 1940, kdy Hilleiovy motorizované divise za
plavily právě Francii a. rychlým pochodem přes Paříž a Loiru
vyřadily ji z boje. Zdálo se, jakoby válka měla, skončili rych
lým a rozhodným vítězstvím německého nacismu. Pouze od
hodláni Velké Britannie pokračovati v boji a její lodě staly
mezi Hitlerem a vítězstvím. V této kritické dobé začíná
zvláštní misse Hoarova, v dobé, kdy Velké Britannii mnoho

*) Náš postoj k nacistické intervenci v demokratickém
Španělsku, ’ která vedla k nastoleni dnešního totalitního reži
mu fašistického Franca, je dobře znám. Otiskujeme-li referát
o knížce Samuela Hoara o Španělsku, činíme tak proto, že
i z knížky anglického diplomata sira Samuela Hoare, který
se těšil plné podpoře Chambei lainově, vyplývá, jak přes vše
chny výkyvy' Francovo Španělsko s Hitlerovým Německem
soustavně kolaboi oválo.
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záleželo na. tom, aby řady jejich nepřátel nebyly ještě íozšířeny o Španělsko a okruh německých ponorkových základen,
v nebezpečném polokruhu svírající již Velkou Biitanií cel Se
verního mysu po pádu Francie až k Biskajskému zálivu, by)
ještě rozšířen o nebezpečné pobřeží španělské, v němž i tak
jako tak německé ponorky pod blahovolnou ochranou španěl
ských úřadů nacházely úkryt a útočiště. Mnoho pak záleželo
britským státníkům i na tom. aby Španělsko nebylo nástu
pištěm německých divisí proLi Gibraltaru a aby imperiálni
cesta Středomořím na Dálný' Východ nebyla pro Britannii pře
rušena právě v tomto, pro její námořní moc lak citlivém
bodě.
Mnozí pochybovali, je-li vůbec vhodno, aby v této situaci
byl Hoaie posílán do Španělska. Neville Chamberlain viděl si
tuaci velmi černě: -Jděte do Španělska, chcete-li. Neočeká
vejte však, že v době takových porážek může Vaše poslání
.skončili s úspěchem«. Proti všemu očekáváni, úspěch se do
stavil. Není jisto, byla-li to diplomatická schopnost Hoare-ova,
či řada okolnosti na jeho schopnostech nezávislá, jež dopo
mohla Hoare-ovi k úspěchu. Pravděpodobně spíše diuhá okol
nost; ale zdaž právě nerozhoduje o schopnostech diplomata,
že dovede anebo nedovede využiti okolnosti, v nichž má pů
sobili ľ Jest jisté, že Španělsko, vyčerpané občanskou válkou,
nebylo schopno účastnili se dlouhé války. Ale jest také jisto,
že sympatie k nacistické a fašistické totalitě táhly falangistický režim španělský k rozhodnuti, aby se postavil po
bok totalitám v jejich boji proti demokraciím. I kdyby zde
nebylo pocitu vděčnosti za pomoc poskytnutou nacistickými
a fašistickými vůdci španělské revoltě proti demokratické
vládě španělské, pouhá rozumová úvaha přesvědčovala španěl
ské vládce, že nebude pro ně existence, bude-li německá a ital
ská totalita na válečných polích dokonale poražena. Proto se
snažili, aby partie na válečné šachovnici rozehraná skončila
co možno v rémisovém postaveni. Válečné osudy Itálie byly
pak odstrašujícím příkladem toho, v jaké nesnáze se dostane
slabý totalitní režim, přepočitá-li se v okamžiku, když vstu
puje do války a zaplete-li se do dlouhé války, když pouze po
čítal na krátkou vojenskou kampaň.
Franco nikdy nepochyboval o konečném vítězství nacistic
kého Německa. Ještě na konci roku 1943, v době, když válka
severoafrickou a italskou kampaní a porážkami Němců Ru
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dou armádou na východě., když postup Japonska na Dálném
Východě byl jasně již zaražen, vstoupila pro Spojence ve fá
ze kdy cesia šla již vzburu, věřil z plna srdce ve vítězství
Nemecka a měl pouze jedno jediné přání, aby k němu došlo
eo nejdříve. Ncchi.čl o něm ani nikdy pochybovat!: vítězství
Německa to bylo pro něho po roce 1941, kdy Německo na
padlo sovětské Rusko, porážkou marxistického socialismu,
největšího a zásadního nepřítele. Celé světové zápoleni dělilo
s? v jeho politické koncepci ve dvě různé akce: boj nacisdc-ké
a fašistické t-ol.ality proti demokrat, svém anglosaskému a jeho
spojencům, boj. který, i když Španělsko v něm všemožně pod
pisovalo totalitní státy, by podle jeho míněni měl co nejdříve
skovčiti kompromisem, dávajícím možnost obrátili síly totalit
i demokracií k boji proti Sovětskému Rusku. Nepovolil Něm
cům průchod Španělskem, aby mohli obsadili severní Afriku,
ele nerozpakoval se poslali modiou divisj na východní boj’Stě. aby tam bojovala proti Rudé armádě, spojenci anglosi: sirých demokracii,
. eho rozhodováni vedlo však ještě jedno uvažováni. V době,
kdy se dalo počítali. že dojde k novému rozdělení koloniál
ního dědictví francouzského, přihlásily se o marocký podíl
jak Německo, tak Itálie. Fiancovo Španělsko však nikdy ne
chtělo vstoupili od svého nároku na piotitehié území marccké.
Hravé jednou ve svém dopise lordu Haliíaxovi připomíná, že
Maroko jest pro Franca a jeho zahraničního ministra Beigbedera totéž, co pro ’»victoriánskér Angličany byta Indie. Ať
s nimi mluví o čemkoliv, rády se ve své řeči vrací k Maroku.
Jsou prý zcela nervosní, mluví-li se o Itálii a Maroku. Falang-srické Španělsko, nemohouc se dohodnout! s nacistickými a
fašistickými spojenci o Maroku, raději vědomě promeškalo
příležitost, kdy mělo vstoupili po pádu Francie a když je Hit
ler k tomu v Henday vyzýval, do boje proti Spojencům a za
sadili jim ránu, jež by na další průběh války mohla míli roz
hodující vliv...
Na pozadí španělské politiky kresli Hrabe několik portrétu.
Tak malého a ješitného španělského diktátora Franca, hrají
cího si na neprůstupného orientálního despotu, s řečí a cho
váním připomínajícího ženského lékaře neomylného a sobělibého. přesvědčeného, že byl vybrán Prozřetelností, aby za
chránil svou zemí a aby hrál velikou úlohu v rekonstrukci
světa. Chybělo mu všechno pochopeni pro vojenské postaveni
a cíie churcliillovské Anglie: politické cíle britské demokra
cie byly mu vždy cizí a nepochopitelné a proti vojenským
jejím cílům se vždy stavěl odmítavě, věře v konečné vítězství
Hitlera a Mussoliniho, jejichž fotografie neopustily až do
konce jeho psací stůl. Pak několika zahraničních ministrů,
s nimiž Hoare spolupracoval. Plukovníka Beigbedera z rodiny
přívodem z Bretónska, ale zcela Africe· podlehlého, intonujiciho uprostřed politického rozhovoru, .pojednou nějakou sutu
•z Koránu, Patýřl ještě. ,ke generaci staré školy, nesmířené
ještě s nacistickou tyranií a. pronásledováním jednotlivců po
licejní?® státem. Měl více znalostí o .Britgnnii než jeho pán
a proto neměl německé vítězství za tak jisté jako Franco.
Uvědomoval si, že jest špatnou vlastností Anglie prohrávali
na počátku své válečné kampaně, aby nakonec jistě vždy zví
tězila. Počítal pralo na rozdíl od svého protivníka a nástupce
Sen ano Sune r a s dlouhou válkou a. chtěl, aby Španělsko zů
stalo ji vzdáleno a aby nespalovalo všechny mosty na druhou
stranu,
AJe bylo to za jeho správcovství španělské zahraniční poli
tiky. lidy Španělsko obsadilo Tanger a počalo porušovali
mezináiodni ujednání o správě tohoto města. Naproti tomu
nedovolil aby se německé divise pod záminkou oslav němec
kého vítězství a návštěvy španělských gainison usadily v *
eVr ini částj Španělska.
Snažil se dohodou s Portugalskem zesílili předpoklady léto
politiky.
Dne 17. října 1940 ho Franco bez zjevné příčiny- propustil
z úřadu, zcela po zvyku totalitárních despotů. Ve skutečnosti
Francův zeť Serrano Suňer vykousal a vyintrikoval Beigbedc-ra z jeho úřadu, ouner, pocházející ze severu Špa
nělska. vychovaný ve španělské koleji v Bologni, byl poli
tickým protikladem svého předchůdce. Nervosní a egoistický,
přecitlivělý jako žádná žena a předčasně zešedivělý, hrubý,
až cynický a perfídni, jevil se anglickému svému partneru
jako nějaký falešný Robespierre. Pro něho demokracie byla
;en výiupkem vší špatnosti, něco, k čemu bylo možno mil
jen pohrdání. Byl bližší italskému fašismu, ale Hitler a Himmler dovedl ho brzy zlákat do nacistických sítí. Německé
gestapo prolezlo brzy celou administrativou španělskou, ně
mečtí špioni usadili se v Tangem a na protilehlém Španěl
skem pobřeží. V listopadu 1940 Španělsko samovolně zrušilo
mezinárodní, správu Tangeru, britští a spojenečtí občané a.
vojáci, utíkající z Francie, byli ve Španělsku pronásledováni,
vězněni a. vydáváni zpět gestapu. Španělské veřejnosti hýla
jeho propagandou naočkována idea, že válka je již rozhod
nuta vítězstvím totalísmu a že Britannie, pokračujíc- v pi ohraném boji, ukládá Španělsku zbytečné p nemírné oběti. Na
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své návštěvě v Berlíně dával Sufi-er najevo, že nacisté a falangistě jsou bratři jedné krve, že faláuga je rodným dítkem
německého nacismu a že obě organisace jsou spojeny společ
nou politikou a společnou organisací Aby ale svého švagra
stihl do válečného víru, to se Sufierovi na. schůzce v Hendayi
dne 23. řina 1940 přece jen nepodařilo. Franco slíbil Hitlerovi
všechnu pomoc falangy, mimo vstup do války. Jednak se oba
diktátoři nedohodli o severní Africe, jednak še nezdálo Fran
covi, že by byla právě nyní vhodná chvíle pro španělský vstup
do války, jednak se podařilo anglosaské politice připoutali
hospodářskými výhodami, poskytovanými španělskému hos
podářství, zájem alespoň některých členu falangy k myšlen
ce, že bude pro Španélsk-o výhodnější, zůslane-li stranou vá
lečné ijtice.
O půl roku později, při jarní schůzce Mussolimho s Fran
cem v Bordigheře, se historie opakovala a zdá sc dokonce, že.
ani Mussolini sám nebyl proto, aby fahanglitické Španělsko
šlo do války. Na druhé straně z-asfc přepadeni sovětského
Ruska Německem přiblížilo'op“t Franca k Hitlerovi. Ve své
řeči ze 17. července 1941 velebil německé zbraně, jež vedou
válku, na niž, Evropa o. křesťanství tak dlouho čekaly, útočil
na nelidskou britskou blokádu, varoval Spojené státy ame
rické, aby se nemk-haly do evropských záležitostí, a prohlásil,
že Spojenci defraldvně a konečně válku prohráli. Britská vlá
da reagovala ’hned na jeho provokatívni řeč a zarazila hospo
dářskou pomoc Španělsku. Ale očekával-li kdo. že malý dik
tátor vyvodí důsledky ze svého protispojencckéh a postupu a
vkročí do války po boku Hitlerově, mýlil se. Proslovil svou
řeč a dost . .. Vyslání Modré divise na východní frontu a vy
sílání španělského dělnictva na nucenou práci do Nemecka,
bylo Sumerovým dílem, nikoli Francovým, třeba, mu dal sví'
svolení.
Než hvězda Suňerova počala od února roku 1912 hasnout.
V Madridě se množily pověsti o nastávající změně v zahra
ničním ministerstvu, až dne 3. záři 1942 pro celkem nepatrnou
příčinu Suňer byl Francem pojednou zbaven svého místa
a nahrazen Jord.anou. Z trojice totalitních ministru ven RibbentToppa, Ciana a Suňera. zmizel první článek . . . Nový
správce španělské zahraniční politiky přišel do svého minis
terstva s přesvědčením. že svázání osudu Španělska s nacis
tickou Osou by nebylo jen zločinem na budoucnosti jeh-o .ze
mě, nýbrž, že by to dokonce byl bláznovský kus a až do syého náhlého konce, se snažil, aby španělskou politiku vytrhl
z německého vlivu a zabránil aby nesklouzla do válečného
dobrodružství. Bylo štěstí, že spojenecké vedení války, při
pravující útok na severní Afriku, mělo co dělali ve Španělsku
s tímto novým ministrem. malé postavy a ztrácejícím se ve
veřejnosti, ale přesvědčeným, že Spojenci nakonec přece zví
tězí, než s člověkem duší i tělem nacistické a fašistické to
talitě zaprodaným jako bylo mnoho španělských politiků.
Jcrdana připustil že angloamerická vojáka. ladě .a letadla,
mchly v klidu sousiřeďovati. se v Gibraltarnejsouee rušeny
protesty ani dotazy se strany španělské a spokojil se, kdvž
začlo vyloďování, angio-ajnerlckýnn prohlášením. že španěl
ské zájmy budou respektovány a. že španělské území nezná
se čeho obávali. Dovedl přesvědčili španělský kabinet, že se
postavil na jeho stranu, ačkoliv ciěkLeří ministři ve vleku
nacismu a část španělské armády se snažili přesvědčili špa
nělského diktátora, že právě nyní by byla nejlepší příležitost,
abv se falanga postavila na stranu nacistické totality a za
sadila těžkou ránu anglo-americké demokracii. Pro budou
cího historika bude zajímavé stopovali úlohu, jakou Hoare
hrál v přípravě a v plánováni severoafrické kamnaně. Jeho
politika, smiřovačék. pr o níž Španělsko bylo tehcláž jediným
ještě možným terénem, zdá se. že se potkávala v souhlase
s t-burahill-ovskou strategií a s jeho nechuti k otevření druhé
fronty úlekem na západě. Bylo-lí jeho úl-iolem. aby odvra
cel nebezpečí, že by sereioafrícká karanaň byla vyslavena ze
Španělska útoku s boku, ledy práce, konaná po dobu dvou
let, držící Španělsko, aby nesldouzlo do války po buku pří
buzných totalit, nesla nyní ovoce. Nechuť Španělů vstoupili
do války byla nyní laková., že smetla jakoukoliv chuť po
válečném dobrodružství, projevovanou v části armády a. ve
falanze
Spojenecké vítězství v severní Africe děli činnost Hoareovu v Madridě ve dvě části. Odtud mohl ■ velvyslanec ve
zvláštni missi'. mluvili se španělskou totalitou podsialmě pev
něji než dříve Ale i nyní narážely jeho snahy omezili vliv
německý ve Španělsku na zapjodanost — ve vlastním toho
slova smyslu — španělské falangy nacňs’ické totalitě. Ges'apo
do té míry prolezlo španělskou administrativou, že. byla
marnou i dobrá vůle Jordánová, omezili ieho řáděni a. vyjiti
vstříc stížnostem britské diplomacie. Španělsko stále se
domnívalo, že musí pomáhali nae'sťick/'mu Němer-ku. protože
se obávalo, že po norážca Německa, nebude v říši jiné poli
tické ivnci než bolšev'smus. Komunismus zdál se falangistie·
k/-mu Šnanělsku a dokonce i mirnérnu a ptosnojeneckému
jovdanovi nebeznečím, ohrožujícím svět, .urotožc za nim stál-i
veliká moc vítězného Ruska. Myslil si, že po válce i Velká
Britannie bude sdíleti tyto obavy, a ž> silou okolností hnána.
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ocitne, se po boku Španělska a pozná lépe svoje nejvlastnější
zájmy, než jak múze učiniti dnes, kdy jest, zaslepena vášněmi,
pramenícími z války. Proto i Jordana dával přednost Ně
mecku ne zcela poraženému, obklopenému kol dokola nepřá
telstvím, Německu dosti silnému, aby sloužilo jako bašta
proti komunismu, před Německem poraženým a zbolševisovaným. Největší nebezpečí viděl v Rusku, vítězném, silném
vojensky a s průmyslovou výzbrojí, rozprostírajícím se od Ti
chého až — přes Německo — k Atlantickému oceánu. Nebude-li Německa, nikdo nezabráni Rusku, aby neokupovalo
Evropu. Proto Spojenci měli by skončili válku a nepropásli
vhodné příležitosti k uzavřeni míru, protože vhodné chvíle
utíkají a. nevracejí se více.
Z této doby přinášejí paměti Hoare-ovy o španělské jeho
missi řadu drobných zajímavostí. Historicky nejzajímavější
jest jeho podstatné vylíčení jednání o španělský wolfram
a jednání, aby tato, pro válečný průmysl tak důležitá surovina,
se nedostávala Německu. Dále dvě serie zpráv o tajných mí
lových jednáních. Jedno s Itálií, předcházející uzavření pří
měří s Itálii, doplňující knihu italského účastníka tohoto jedná-

Z dopisů redakci
Z obchodní korespondence.
Na, Vaši nabídku č. 37 ze dne 15. XI. 46, kterou jste uči
nili jménem nár. podniků: Alba v Komárově, ČKD v Blansku
a Prokopa v Pardubicích, potvrdil jsem Vám koupi 4 zásob
ních válců za Vámi požadovaných Kčs 10.840.— a podle
kupních podmínek jsem Vám poukázal Psp Kčs 4.000.—.
Tento kup jste mně potvrdili dne 20. XII. 46 a současně jste
mně sdělili, že válce budou dodány firmou Alba v Komárově
za Kčs 16.748.—.
S tímto postupem naprosto nesouhlasím a trvám na do
dání válců za nabízenou cenu Kčs 10.840.—. Považuji Váš
postup za samovolnou, ničím neodůvodněnou úpravu nár. pod
niku a ujišťuji Vás, že o této záležitosti bude mluveno nejen
v odborných kruzích, ale též v NTJC a v ústavodárném Ná
rodním shromáždění. Není myslitelno, aby nár. podnik vy
tvořil pro sebe kvalitativní a kvantitativní monopol, který
by mohl za své výrobky požadovati ceny, které by vyhovo
valy jen jemu a který by naše mlýny zbavoval jakékoli in
vestiční možnosti. I nár. podnik si musí velmi ujasniti,. že ne
sobě, ale veřejnosti je povinen slouží ti.
Neučinil-li by tak, byl by horším kořistníkem než amei ické trusty.
V dokonalé úctě
F. J. V r á n a, vále, mlýn ve Znojmě.

Pastvina řská družstva.
Poněvadž neznám 'pana H. B. z Klatov a nevím, jaký má
vztah k. zemědělství a. zemědělské práci, chci mu dáti ně
kolik informací jako odpověď na jeho dopis v »Obzorech«
otištěný.
Zdá se mi, že nejdůležitějším bodem dopisu bylo vyzna
menání p. ředitele družstva čestným odznakem práce. Přes to,
že jsem členem družstva, nevěděl jsem, že byl p. ředitel
vyznamenán, ale jak znám velmi dobře jeho charakter, pocti
vost, odborné znalosti a neúmornou práci — myslím — že
by zasluhoval vyznamenání daleko větší.
O pastvinách: Pan pisatel prošel pouze část pastvin. Jsa
neinformován, nevěděl, že družstvo přejímalo pastviny dlou
ho po revoluci, to znamená, že všechna ta spoušť, vyrabo
vané baráky — pusté a prázdné — provedena byla těmi,
kteří se neštíti krásti národní majetek a pak ještě zničiti
to, co nemohou odnésti.
Pan H. B. neví, jaká je práce na objektu o několika tisí
cích ha, kde je. zaměstnáno pouze několik stálých dozorců
více méně, odborníků. Neví, co je to práce bez odborných sil
v senách, žních a na podzim při sklizni brambor a výmlatu
obilí s různými těmi brigádami. Kdyby to vše uvážil a dal
se nestranně informovati, nemohl by napsali dopis, ve kte
rém ubližuje člověku na slovo vzatému, jako je p. ředitel
Klokočka. Pan H. B. neví ani. jak ministerstvo zemědělství
spěchalo objekty předati družstvům, jak družstva bez haléře
.misí se prokousávali vším tím, co dnes řádnému hospodaření
vadí a. překáží.
Pan H. B. viděl nesklizené obilí,") na celých lánech půdy
— to není pravda.
Navrhuji panu H. B.. aby se přihlásil, aby přišel mezi rol
níky z Klatovska a Přešticka, kterým leží břemeno družstva
na bedrech, vedle břemen vlastních a zhlédl jiným zrakem
to hospodářství a aby poznal osobně p. ředitele J. Klokočku.
Pak pozná, že se na uvedeném družstvu udělalo tolik práce,
co v lidských silách je možno.
Těším se, že se p. H. B. přihlásí.
Ing. Jiří Kropáček, rolník, Soběkury u Přeštic.
*) Nesklizené obilí na lánech půdy viděl také redaktor
»Obzorů«, který prošel zmíněná místa rovněž.
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ni generála Gíuseppá CASTELLANO v knize: »Come firmai
l’Armistizio di Cassibile«. Druhé, podstatně méně jasné o po
kusech německého generálního štábu vejiti ve styk s rmssí
Hoare-ovou v době předcházející nezdařený atentát na. Hitle
ra v roce 1943. K nejzajímavějším však zprávám počítám
zprávy Hoare-ovy o politice španělského katolicismu, zprávy
roztroušené po celé jeho knize. Hoare udržoval dobré styky
se španělským vysokým klerem, styky tak dobré, že Goebbels
dal jednou rozhlásili o něm, že přestoupil ke katolické víře.
Také Francovi daly styky Hoare-ovy se. španěl, klerem mno
ho starosti. Falangistická policie vyslýchala církevní hod
nostáře, špehovala je, aby se domakala styků britského
diplomata se španělskými církevními kruhy. Politika špa
nělských církevních kruhů, akoliv se stýkala s oficiální falangistickou politikou ve svém odporu proti pronikáni komu
nistického Ruska do Evropy, lišila se nicméně od oficiální
Fianeovy politiky tím, že nesnášela hrubou sílu nacistické
totality. Její představitelé nenacházeli ve španělských cír
kevních kruzích vlídného přijetí, jako je nacházeli v oficiál
ních politických místech Španělska.
X. Y. Z.

Šetříme s uhlím ?
Musíme se pozastavit nad stále velkým nedostatkem toho
to jak cenného a mnohokráte životy horníků zaplaceného uhlí.
Ale proč se nešetří všude a ne aby někdo měl čím topit
a druhý trpěl zimu. Jsme v demokratické republice, ale
je to jako s kom. programem: To, co je tvoje, je moje,
ale co je moje, do toho ti nic není. Nedávno jsem se infor
moval.’ Proč má dělník nárok na 40 q, když je zaměstnán
v továrně žel. průmyslu? Proč měl vždy více nároků na toto
uhlí, které .platí dnes za poloviční cenu ? Kdo to doplácí ?
Byla, ml dána odpověď, že toto uhlí je z odpadu, zvané š m e 1k o k s, ale zatím vidím, že se dostává krásné hnědé uhlí (t.
zv. kostku). Tak prosím, kde pracuje na 900 zaměstnanců, to
už je několik vagonů, ale ještě vám řekne takový zaměstna
nec, že neví, jestli vystačí. Věřím, že toto uhlí fasovalo se
vždy i před první světovou válkou r. 1914, ale zato neměl
nikdo takový plat jako právě dnes. Máme možnost i v tomto
případě ušetřit státu velké zásoby, ovšem budeme-li se držet
toho, stejné povinnosti, stejná, práva a každý z těch 10 neb 15 q
Nemusí mi nikdo mít za zlé a mne proto napadat, máme
mnoho těch, kteří těchto výhod využívají, ale sami s tímto
stát poškozují. Mnoho brigád by odpadlo a mohla být vel
ká zásoba už na tuto zimu.
B. Švejda, vrátný ČAT.
•Jaké, zaměstnání?
)
*
Vážená redakce!
Každý občan československého státu má svůj cil. Jeho cil
jest, by práce, kterou koná, byla nejlépe honorována, stálá a
také nebyla vystavena vlivu počasí a hospodářských zvratů.
Proto dnes máme málo dělníků v zemědělství, v lese a sta
vebních dělníků. Buďme si upřímní a ptejme se po pravdě
proč. Proč by měl dělník dělati v zemědělství za 6.90 Kčs na
hodinu, když pomocný dělník v jiném odvětví vydělá a za
lepších podmínek 15 až 20 Kčs za hodinu. Dělník v lese v sla
bém porostu v akordni práci, který umí a chce dělati, vydělá
60 až 70 Kčs denně, když jinde, ač není vystaven tak ne
příznivému vlivu počasí, je lépe honorován. Proč zedník má
dělati v létě za. 11.60 Kčs na hodinu a v zimě se nutit shá
nět jiné zaměstnání, protože zedničina v zimě nejde. Tu
každý si nakonec hledí, aby si našel celoroční zaměstnáni. A
proto máme dnes málo dělníků v zemědělství, v lese a ve
stavebnictví. A dokud nebude v těchto odvětvích dělnictvo
honorováno, by se mohlo existenčně přizpůsobiti jinému děl
nictvu, nechtějme ani v zájmu sociálni spravedlnosti, aby se
dělníci o tutc práci zajímali! Zajisté jest to hospodářský zá
jem státu, aby v těchto oborech práce byl dostatek dělnictva.
Netkví tedy chyba u dělnictva, ale vázne to někde jinde!
Prepustime stavební a zemědělské dělníky ze státních ímst
a mají se navrátit do svého dřívějšího oboru. Nevím, kolik
se jich navrátí do zemědělství, lesa a. do stavebnictví. Za
jímal jsem se o tyto zaměstnance, a v jejich myslích tkví
když budou propuštěni, že budou dbát, aby si našli celoroční
každodenní práci. A tu by jsme neměli tyto zaměstnance
tam, kam byli určeni. A tyto obory práce by byly zase bez
pracovních sil. Není ani zdravé, když je někdo v demokra
tickém státě přinucován dělat to. o čem se může říci, že není
spravedlivě honorováno! Neví se zatím, jek bylo ve dvou
letém plánu na tyto odvětví práce pamatováno, ale jisté je,
že tisíce mysli těch, kteří jsou na tomto úseku práce posta
veni, jsou upřeny k tomu, jak budou platově zabezpečeny.
K této úvaze končí pero mé a nebude-li zde zjednána ná
prava, ať v zájmu hospodářských potřeb státních a veřej
ných, nechť se této věci ujme povolanější pero, neb pak
bude třeba spočátati, jestli ze'??.
*'
1i mohou platit v”šši
mzdy aíd.
Fr. Aneldop.
P. S. Jsem domkář a. nyní v zimě chodím do lesa.

*) Otiskujeme v původním znění.

43

KULTURA VE SVĚTĚ í U NÁS
Na citaru stých narozenin
Sv. Čecha
Důstojné oslavy stých narozenin bá
snika Svatopluka Čecha, jehož pravý vý
znam jsme si začali uvědomovali až
v letech nesvobody, výročí, které při
padalo na rok 1946, se ujala se vzácnou
obětavostí Topičova edice v Praze, jež
začala v jubilejním roce vydávali ně
které svazky básníkova díla. O prvních
z nich jsem na těchto místech psal již
v listopadu. Krátce před vánočními
svátky vyšly tamtéž další tři vkusně
vypravené svazky Čechových veršů,
»Jitřní písně«, »Nové prsně; a »Modlit
by k neznámému,, ale zejména velmi
obsažná kniha »Svatopluku Čechovi
,
*
památník Jednoty Svatopluka Čecha,
který uspořádali Jaromír Borecký, Al
bert Pražák, Antonín Procházka a
Ferdinand Strejček.
Z uvedených tří knih veršů patři první
k těm knížkám, jimiž básník vléval se
bedůvěru vlasteneckým bojovníkům za
práva českého národa, jak nejlépe uči
nil proslulým dvojverším »Sláb jenom
ten, kdo ztratil v sebe víru, a malým
ten, kdo zná jen malý cíl . Vlastenecké
verše této knížky nejsou jenom histo
rickým dokladem, nýbrž mají mnoho co
říci i dnešnímu čtenáři, jenž si uvědo
mí. z jak hlubokých základů vyrůstalo
nadšené sebevědomí národa, jenž tolik
musil protrpěti, než došel splnění stale
té touhy po volnosti a svobodě. »Nové
pistiě< se již obracejí k širším cílům
všelidským, hlásají mezinárodní solida
ritu, úctu k člověku a potřebu sociální
ho citu pro slabé a utiskované. Poslední
pak knížka veršů je souborem básníkova
zamyšlení nad poměrem člověka k Bohu
a. svědčí o jeho hluboké křesťanské ví
ří·. Je pravda, že některá z básníkových
slok zazní poněkud patheticky nebo
i hluše, ale srozumitelnost jeho myšle
nek a rytmická kázeň jeho veršů dají
čtenáři, unavenému jistou složkou sou
časné poesie, mnoho svěžího a užiteč
ného

Výše uvedený památník je prací více
než padesáti spolupracovníků, namnoze
zvučných literárních jmen. Na téměř
S-C'0 stranách jsou jejich příspěvky
shrnuty do oddílů »Stati a rozbory
,
*
»Vzpomínky a vyznání·, »Hlasy tří ge
neraci«, »Z veršů věnovaných Sv. Če
chovi a >Nad životem a dílem ·. Z nich
nejcennější je především část první a
po.on· část poslední, tato především pro
to. že obsahuje pracnou a záslužnou
b bliógrafii literatury o básníkově živo
tě a díle, pořízenou Vilémem Bitnarem.
Ve statích a rozborech zaujmou některé
práce svou novostí a důkladností před
běžného studia. Tak Jaromír Borecký se
ti' ::'.mýšlí ve stati
Má Sv. Čech
dnešku co říci'’« nad významem básní
kova díla i pro současného českého člo
.
*
věk
V. Eitnar a F. Dohnal se zabývají
!■■. estonskými motivy v básníkově tvor
bě. K. Krejčí a J. Čeněk se zabývají básr kem jako věštcem národního osudu,
několik dalšTh rozbírá Čechův poměr
k ostatním Slovanům a slovanskou mvšlenku jeho prac.’, politickými verši bá
sníkovými se zabývá posmrtně uveřej
něná studie Arne Nováka a studie Anto
nína Grunda, dále je tu několik mono·
grafických statí o jednotlivých Čecho
vých dílech z pera A. Pražáka. J. B.
Čapka, A. Procházky, K. Poláka, F.
Strejčka, V. Flajšhanse, z cizích pak Po
láka M. Szv'kovského, jakož i několik
statí o vztahu básníkovu k některým
osobnostem současného uměleckého své-
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ta (od J. Š. Kvapila, E. Svobody, V. Ti
chého». Jako je čtení statí tohoto od
dílu poučné a zajímavé k poznáni Če
chova díla, jsou jednotlivé články z od
dílu vzpomínkového naplněny opět tep
lým vztahem k uctívanému národnímu
básníku. Bohatá část oblázková přináší
vedle řady záběrů z básníkova života
i mnoho jiných postav nebo snímků do
kumentárních.
Fr. Jakubův.

Scvětský slabikář
R. Moran píše v „Izvěstijích“ ve for
mě feuilletonu o tom, že 12. prosince m.
r. oznámil výstražně anglický list „Daily
Mail“ celému světu sensačni zprávu, že
„sovětské děli dostanou v příštím roce
nový slabikář, jehož hlavním thematem
je válka“.
Londýnskému listu se podařilo vytvo
řit ze sovětského slabikáře, určeného
sedmiletým dětem, ohavného protisovětského bubáka, který má strašit anglické
dospělé čtenáře.
Nevěřte růžovým naivním děvčatům
s copánky, varuje „Daily Mail“, jsou to
ve skutečnosti — sovětští vojáci, přivě
sivší si jako maskováni plavé copy!
Vždyť uvnitř knížky je „skorém každé
písmeno v abecedě ilustrováno vojen
ským termínem“.
List dále uvádí, že pět milionů výtisků
této „nebezpečné“ knížky bylo vytištěna
v Lipsku; jeden exemplář byl ukraden
německým knihtiskařem, a tak se konec
konců dostal až do Londýna. ..Podle slov
knihtiskaře,“ píše „Daily Mail", „znepo
kojila úprava této »mluvnice
*
a tak ut;ážil, že svět by měl něco zvědět o takové
knize.“
Izvěsiija přinášejí dále fakta, o nich:
se anglický list mohl zcela lehce pře
svědčit, aniž by se dovolával pomoci ně
meckého tiskaře. V lipské knihtiskárně
bylo skutečně vytištěno druhé vydáni
ruského slabikáře s barevnými obrázky;
avšak náklad slabikáře není pět milionů
výtisků, jak tvrdí „Daily Mail“, nýbrž
pět set tisíc. To je první lež, poměrné
neškodná.
Druhá lež je již nomyslnějši: „Daily
Mail“ píše, že hlavním thematem obráz
kového slabikáře je válka. Za strašné
nebezpečí pro svět pokládá obrázek dět
ského bubínku nebo chlapce. sedajícího
si na houpajícího koníka s puškou' —
hračkou na rameni. Podobné obrázky
jsou v knížce ojedinělé mezi stovkami ji
ných, věnovaných přírodě a pokojné
tvůrčí práci.
Skromný sovětský slabikář sotva putř zbuje ochrany ďdom.ee i tak „mocné
ho“ protiv víza, jakým je redukce „Davy
Mail“. Slučí jej prolistovat. abych'·.:' po
znali, že každou srou řádkou vštěpuje
sovětským dětem lásku k práci, míru,
přát ■.■’.štvi a mezi jiný.': také f ·■■■.:>’· ke
každému podvodu a lži.

Češství a iiéniectví
Jednou z nejzajimavějších knih, kte
ré vznikly z přímých zážitků německé
okupace, zůstane nesperně nerozsáhlá,
zato však tím hutnější kniha Františka
Kovárny, nazvaná poněkud sensačně
.Listy mrtvému příteli:. (Vydal V. Petr
1946.) Jak napovídá již tento název, jde
tu o soubor dvanácti neodeslaných do
pisů, které píše na začátku reku 1943
český vzdělanec svému někdejšímu ně
meckému příteli, když přišla zpráva, že
padl v řadách německého výboje na vý
chodě. V pozorně sestavovaných dop:-

sech rozpitvává český vzdělanec svůj
prvotní pocit, který si uvědomil při
z rávé o smrti někdejšího přítele ně
mecké národnosti, který v Praze studo
val a vědecky pracoval, že totiž nad jeho
předčasnou smrtí necicí žádné lítosti, jak
by snad mělo býlí v podobné situaci při
rozené. Vrací se v jednotlivých dopisech
k nejrůznějšim, zdánlivě všedním přího
dám, které teprve teď, tváří v tvář neodčmitelné smrti, nabývají pravého vý
znamu, sleduje vzájemný styk s němec
kým vzdělancem, jenž při příchodu do
Prahy byl naplněn jako tak mnoho Něm
ců té doby uvědoměním přnáležitosti k
ostatní vzdělané Evropě, aby však poz
ději. v rozhodující chvíli, kdy právě
vzdělanci a Evropané mezi Němci měli
prakticky uplatnili svoje hlásané ideá
ly, zklamal na celé čáře, poslušen ně
mecké tradiční stádnosti a slepé posluš
nosti, při níž se nepřemýšlí a ktírou Ko
várna tu tak výstižné charakterisuje
slovy: »To už je takový náš zvyk. U nás
se prostě pochoduje. Pochodoval; u nás
nejen vojáci v občanském přestrojení, r
nás pochodovali sociální demokraté, ko
munisté. Jd u li dva, tři lidé, už pocho
dují, ba pochoduje každý sám. A změn:-!i se za pochodu veleni, pochodujeme
dál.« A takových míst je v Kcvárijově
knize celá řada. Je zřejmě, že autor váž
ně a se vší cdpovědn;. stí přemýšlel již
v době protektorátu o všem tom, co se
koleni něho i nás dělo, že hledal vysvět
leni pro činy zdánlivě nevyšvětl telné,
že přežíval okamžiky zadostiučTéni.
když docházel k blaživému přesvědčeni,
jak my, jimž Němci s oblibou říkali »čes
ky mluvicí Němci«. jsme svou myšlen
kovou i mravní podstatou vzdáleni i ěmecké pseudokultury, jak duchovně ná
ležíme ke staré křesťanské civiľsac', jež
il nás nsní jen povrchní, ale kterou jsme
prosyceni až do dřeně svých niter Jak
je prk nrreze ý auícrův závěr, že Čech
a Němec se musili rozejít, když se tak
duchovně cctli na protipólech, j*
k
C ch
mu··'! r
tr t mít jsk-'hc’í scuc't nad·
zrn? íe
ýn
*
ž'votem bližního. který ve
skutečnosti přestal býti příslušníkem
všel dského společenství.
Fr. Jakubův.

K?Fb.a o lidské páV'-go
ZakL datel a vedoucí redaktor francouzské revue »Esmitc, lim· mel Mounier, vylál v pařížském nakladatelství
Smil knhu Tr. ité du ch:-:tes v. T.iío
objemné dílo vzniklo v době okupace,
kdy autor byl neýhive Němci uvězněn
a pak se musil skrývat v jižní Fiancii.
Nechová vík·;; v sobě nejme ;ší stony
chvatu, nýbiž studuje svou látku svědo
mitě a s velkou rozvahou. Kdo zná Mou■'* ia z j. b:i i*
·; ···1": kéeii a soeiologn·.kých prací, může ýž m edem přis'upovat
k této jeho nové knize s důvěi ou, že
autor s·· nenechú ;-mm jut něimvm lacmým heslem dne. Skutečně Moum 'r
pŕedevš'-n p ••'divě sleduje lidskou osob
nost jako c-dek. 'Říká přímo, že jsou na
omylu ps•■■•’•.olcgnvé, kteří škrtli ze své
nauky »schopnosti a »stavy«, nahrnd'li
je ■>funk?-'mi« a »chováním« a myslí si,
že se jíž tím zbavili analytického kn.rtes:á 's’ví Každý psycholog najde v člově
ku skutečně jen to, co mu dovolí jeho
v’· stní rozhodnutí přiznat se nebo ne
přiznat se k plnému lidství. Co vlastně
značí na příklad slova »pohlavní«,
»komplexní« nebo »zastřený« ? Seřazo
vat a pojmenovávat nepřesnosti nezna
mená přece ještě prohlubovat poznání.
A tím méně lze takovými slovy vysch
nout celý lidský život, který není stro
jovým výkonem, nřís^unnvm honičům
knusalit. nvbrž sníše graciésním gestem,
jehož plný význam se často projeví až
teprve takřka v hodině dvanácté.

OBZORY

Naproti tomu je si však Mounier vě
dom, že léta po prvé světové válce a ze
jména Freud a Jung objevili znova vý
znam pudó, kterých křesťané nikdy ne
podceňovali, ale které evolucionisté 19.
věku viděli už dávno pohřbeny v zvířecí
prehistorii. Proto, takřka ve znamení
křesťanského dogmatu, že člověk bude
spasen i se svým tělem a nikoli proti
němu, odkrývá a studuje povahu člo
věka. celého, počínaje vlivy přírody,
které jej obklopuji. Kniha velmi užiteč
ná pro studium; doufejme, že brzy vyjde
v českém překladé.
B. Ch.

Vzpomínky

na Jaroslava Vrchlického
Ačkoli knihu »V rchlickému na
blízku
(vydala Družstevní práce,
Fraha), napsal literární historik, ne
jde o knížku ryze vědeckou, neboť její
autor byl při jejím psaní veden přede
vším vzpomínkami na osobni styk s ve
likým českým básníkem a obdivem k ně
mu, takže jeho práce nabyla svěží a
hodně bezprostřední podoby. Albert
Pražák měl totiž to štěstí, že mohl
s milovaným básníkem, k němuž byl.
jak vypravuje, přitahován již od dět
ských let. po několik let spolupraco
vali jako jeho nadšený posluchač na
pražské filosofické fakultě, ale zejména
jako jeho pomocník, při překládáni Dumasových Tři mušketýrů«, když Vrch
lický pro onemocnění ruky mohl pře
klad jenom diktovali. Pražák se však
nespokojil pouze kionikářským vylíče
ním svých styků s básníkem. Tuto
vnější, chronologicky postupující složku
knihy směstnal do nevelké úvodní kapi
toly, v níž se, mimochodem, ukázal jako
dovedný a zajímavý vypravěč. Své zá
žitky. pozorování a úsudky o Vrchlic
kém, rozložil si do několika námětově
ucelených kapitol dalších, v nichž se
často vrací k základním datům básní
kova života a pokouší se o jeho zachy
cení lidské i tvůrčí s několika odlišných
hledisek. Tak v kapitole »Ve veřejném
životě«, sleduje jeho bohatou činnost
universitního profesora, redaktora, se
kretáře IV třídy České akademie, člena

panské sněmovny i několika literárních
skupin, kteréžto funkce jej' trvale a na
pořád odváděly od \Jastní literární prá
ce, takže tím více zasluhuje obdivu jeho
dílo básnické i překladatelské, jemuž
není v české literatuře obdoby. V této
kapitole Pražák vzpomíná v zajíma
vých záběrech na svoje léta universitní,
a kromě Vrchlického uvádí i řadu jiných
osobností českého společenského života,
s nimiž přišel do styku v souvislosti se
svým vztahem k velikému básníkovi,
jenž nebyl bez závistivých odpůrců nebo
i otevřených nepřátel. V následující ka
pitole, jež tvoří jakýsi protějšek, zabý
vá se pak jeho životem soukromým, do
něhož měl častou příležitost nahlédnouti, aby poznal denní podmínky jeho ži
vota i společenské a tvůrčí činnosti. Je
to čtení často objevné a přibližuje hodně
básníka čtenáři, který může lépe pochopiti leccos z jeho díla podle podnětů je
jich vzniku. »Svoji a cizí« se nazývá
kapitola, v níž jsou zachyceny styky
Vrchlického s význačnými básníky čes
kými i zahraničními, jakož i jeho ží
zeň po poznávání cizích zdrojů poesie,
z nichž vášnivě rád překládal v touze
rozděliti se o svůj obdiv s českým čte
nářstvem. Překvapí tu leckterá podrob
nost o vzájemných vztazích českých
básníků a spisovatelů, jak se jevily po
zorovacím schopnostem autora této kni
hy. Nemůžeme se ovšem někdy zbavit
dojmu, že se někdy přece jenom odklo
nil od osobních dojmu a vzpomínek, aby
zabočil na pole vědecké kritiky a zví
davosti. Fřínosem pro čtenáře je jistě
také kapitola »Zneuznání a uznání«,
v níž se autor vypořádává s dlouhole
tým bojem o uznání významu Vrchlic
kého pro českou literaturu, když nej
dříve zvítězilo klamné přesvědčeni o tak
zvané papírové pyramidě, jak odpůrci
posměšně zvali jeho záslužné dílo. Pra
žákova kniha není určena jenom pro
literárně historické zájemce, dá mno
ho i prostšímu čtenáři, jemuž pomůže
k uvědomění o ceně a nesmrtelnosti
básníkova odkazu. Četné dokumentární
fotografie jsou pietním doplňkem této
záslužné knihy.
Fr. Jakubův.

•Už nikdy po třetí!
Předloni zemřel ve Francii básník a jeden z největších
duchů nové doby Paul Valéry. Zamýšleje se nad úmrtím vel
kého Francouze, napsal Václav Černý, že by mu bylo nej
milejší představit Valéryho formou několika z těch jeho
udivujících sentenci, které obsahují dlouhé chvíle myšlen
kové koncentrace a ponechat potom čtenáři, aby si sám
v sobě a každý pro sebe rozvedl jejich smysl. — Paul Valéry
nebyl jen básník, byl i bdělý a přesný myslitel. V roce 1924
vyšla, v Paříži jeho kniha »Variétés« (»Rozmanitosti«) a v ní
jsou zachyceny básníkovy myšlenky po skončení války 1914—
3 918. Máme opět jednu válku za sebou a i našimi hlavami
žene se nekonečný proud myšlenek, zabývajících se příštím
osudem světa. Nebude bez užitku, srovnáme-li dnešní svoje
myšlenky s tehdejšími myšlenkami jasnozřivého ducha básní
kova. Nuže, Paul Valéry:
Teď tedy víme i my — my civilisace. že jsme smr telné.
Slýchávaly jsme mluvit o celých zmizelých světech, o ří
ších potopivších se s celým mužstvem a se vším na palubě;
o říších sestouplých na nedohledné dno věků se svými bohy
a zákony, svými akademiemi a vědami čistými a užitými,
se svými gramatikami, slovníky, svými klasiky, romantiky
a. symbolisty, svými kritiky a kritiky těchto kritiků. Věděiy
isme dobře, že celá viditelná země jest z popela. Temnotami
dějin viděly jsme přízraky nesmírných korábů přetížených
poklady a duchem. Nestačily jsme je ani spočítat. Ale tato
ztroskotání se nás konečně netýkala.
Elám, Ninive, Babylon byla pro nás krásná neurčitá jmé
na a úplná zkáza těchto světů znamenala pro nás stejně
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Stephen Spender
15 ledna 1947 t říjel do Českosloven
ska, jako host British Councilu, jeden
z nejvýznačnějších anglických básníků.
Stephen Spender. Bude přednášeli v
Praze, v Brně, v Bratislavě, a také v
Plzni, Olomouci, Moravské Ostravě a
Turčanském Sv. Martině.
Stephen Spender, dnes třicetisedmiietý, začal pronikali asi před deseti lety
jako slibný básnik a kritik. Jako jeho
současníci, Auden a Isherwood. i on cítil
závažnost hrozící katastrofy, stávající se
v posledním desetiletí před válkou stále
těžší a věděl, stejně jako oni, že básní
kův úkol nemůže být oddělen od povin
nosti všech citlivých lidí varovali ty
ostatní před morem společnosti, který se
tak hrozivě šířil. Ve svých knihách psal
o své zkušenosti z Německa třicátých
let a o republikánském Španělsku v ob
čanské válce. Vedle, své vlastní tvorby
byl v letech 1939—1941 jedním z redak
torů HORIZON, měsíčníku, věnovaném
novým myšlenkám a všemu novému a
experimentálnímu v umění.
21a války byl Stephen Spender v ná
rodní protipožární službě (NFS) v Lon
dýně, která byla částí civilní obrany
proti nočnímu bombardování v roce
1940—1941. Napsal zajímavé paměti z
této zkušenosti — »Občané ve válce a
po ni··'. V této době řídil diskuse, pořá
dal přednášky a na konci roku 1942
přednášel v Londýně českému obecen
stvu o směrech v anglické literatuře
a velmi se zajímal o českou poesii.
I když jeho knihy — poesie, povídky,
kritické články a hra — jsou nebo ne
jsou zde známy, Stephen Spender není
v Československu cizincem. S velkými
sympatiemi k nám přichází mluvit o
směrech v moder ním písemnictví, stej
né důležitých v Angli jako v Českoslo
vensku. Jeho první přednáška v Praze
na thema »Anglická poesie v letech
1939—1946« byla 17. ledna ve 20 hod.
v Britském ústavu v Praze II, Panská
ulice č. 7; 20. ledna promluví v Britské
společnosti na thema »Inteligence v sou
časné evropské situaci« a ke konci své
ho pobytu promluví na filosofické fa
kultě Karlovy university o tom, »Co je
moderního v moderní anglické a fran
couzské poesii«.

Dr Bedřich Bobek
málo, jako jejich někdejší bytí. Ale Francie, Anglie.
Ry^ko ... i to — byla by krásná jmépa. Rovněž Lusitaaia
jest jméno krásné. A vidíme nyní, že propast dějin je dosti
hluboká pro všechny. Cítíme, že civilisace je stejně lehce
zranitelná jako sám život. Není již tak zcela nepředstavi
telné, že by mohly nastali okolnosti, které by poslaly díla
Keatsova a Baudelairova do nicoty za díly Menandrovými:
o těchto okolnostech čteme v novinách.
♦
To není ještě vše. Bolestné poučení jde ještě dále. Nesta
čilo jen, že naše generace se poučila na svém těle, jak nej
krásnější a nejdávnější věci a věci nejlépe zřízené mohou
zajít náhodou; viděla vznikali v řádu myšlenky, zdra
vého rozumu i citu podivné zjevy, uskutečnit se znenadání
úplné nesmysly a zprudka selhali to. co platilo za samo
zřejmé.
Jen jeden příklad: velké ctnosti německého lidu zplodily
více zla než kdy přivodila jakákoliv lenost. Viděli jsme na
vlastni oči, jak svědomitá práce, nejdokonalejší vzdť ' <>í.
kázeň a vše ostatní byly užity k nejstrašnějším cíl’’>n.
Tolik hrůzy nebylo možno bez tolika výborných vlasi.no» í.
Bylo jistě třeba mnoho vědy k tomu, aby se pobilo tolik li ií.
zmařilo tolik statků, zpustošilo tolik rněsl v tak kiálk' n
čase; bylo k tomu však třeba i zvláštních vlastncsd rrnuvnlch. Je tedy třeba mít důvěru k Věděni a Povinnosti?
Ale duchoví· Persepoiis není zpustošena mé.rě m ž limolné
Šusy. Ve vs· ch svých mysiicicii střediscích p icíúla, z - j <

nepoznáva sama sebe, žj ztratila svou podobu, že ztratila
sebevědomí
s 'nevědomí nabyté během staletí neštěstí,
j.:’-.ž takž s. usitciných, pí >.:í tisíců nejdokonalejších mužů,
příznivými ckolno.·:· .mi zeměpisnými, ethnickými, dějinnými
a nesčetnými jinými.
A tu — zoufalá obrana j -jího bytí a její tělové podstaty,
ceU její nesmírná paměť ve zmatku jí chvátá na pomoc.
Její v'-'cí lidé a její vcl .é knihy vystoupili ve zmateném
zástupu. Nikdy se nečilo tolik a. tak vášnivě jako za války:
zeptejte se knihkupců. Nikdy nebylo proneseno tolik modliteb
a tak z hloubky: zeptejte se knězi. Byli vzýváni všichni spa
sitelé. zakladatelé, ochránci, mučedníci, hrdinové, otcově
vlasti, svaté hidinky, národní básníci...
A i v mravním rozvratu, na volání téže úzkosti, prožila
Evropa náhlé ožití svých nespočetných myšlenek: dogmata,
filosofie, všechny způsoby, jak vysvětliti svět, dva tucty růz
ných diuhú pesitiJsmu; všechny barvy duchového spektra
rozlily své odstíny, osvětlujíce svými záblesky agónii evrop
ské duše. Zatím kdy vynálezci hledali horečnatě ve svých
výkresech a v pamětech předchozích válek prostředky, jak
se zbavit překážek z ostnatého drátu, jak oklamat ponorky
neb ochromil let letadel, duše zpívala všechna vzývání, jež
znala, berouc vážně nejbizarnější proroctví; hledala útočiště,
příznaky a útěchy ve všech vzpomínkách, v činech předků
a skutcích minulosti. A tak z úzkosti vznikají zmatené vý
plody mozku, potácejícího se od skutečna k preludu a zase
zpět, uštvaného jako myš v pasti.
Vojenská krise je snad již skončena. Kříse hospodářská
se projevuje plnou silou Avšak krise duchovni, zjemnělejší
a tolik ..lámající ve svých projevech, dá se jen těžko za
chytil .
Nikdo neví, co zítra bude mrtvo neb živo v literatuře, filo
sofii. estetice. Nikdo ještě neví, které myšlenky a jaké způ
soby vyjadřování budou zapsány do seznamů ztrát a jaké
nové věci budou vyhlášeny,
sjíú

A teď na nesmírné terase Elsinoru, která sahá od Basileje
ke Kolínu, dotýká se písčin u Nieuportu, bažin na Sonnně,
křídových skal v Champagni a. žuly v Elsasku — obchází
evropský Hamlet a zír á na miliony zjevení.
Je to Hamlet duchový. Přemýšlí o životě a smrti pravd.
Jeho fantomem je vše, oč se zde na zemi přeme; vše, co je
důvodem k slávě, stává se mu výčitkou. Je zhroucen pod
tíží objevů a poznání. Mysli, jak bědné bylo by začít zase
tak jako v minulosti; na pošetilost, chtít znovu a opět zno
vu vymýšlet. Kolísá mezi dvěma propastmi, neboť dvojí ne
bezpečí bude vždy ohrožovat svět: řád a rozvrat.
Kteroukoliv lebku vezme do ruky, vždy je to lebka slavná.
— Whose was it ? — Tento byl Leonardo. Vynalezl létajícího
člověka, ale létající člověk neuposlechl a nesloužil záměrům
svého vynálezce . . . víme, že létající člověk, vsednuvší na svou
velkou labuť, má za našich dnů jiné zaměstnání, než aby
sbíral sníh na vrcholcích hor a házel jej za letního vedra na
městskou dlažbu ... A tato lebka patřila Leibnitzovi, který
snil o věčném míru. A toto byl Kant, který zplodil Hegela,
kter ý zplodil Marxe, který zplodil . . .
Hamlet neví, co jen počít s tolika lebkami. A kdyby je
opustil, nepřestal by tím být sebou samým? Jeho tak děsivé
jasnozřivý duch přemýšlí o přechodu od války k míru, který
je temnější, nebezpečnější než cesta od míru k válce:
»A co já, intelekt Evropy, co se stane se mnou ? A co je to
mít ? Mír- je snad takový stav věcí, kde přirozené nepřátel
ství mezi lidmi se projevuje tvořením místo ničením.' jafce
je tomu za války. Je to čas tvůrčího soutěžení a výrobního
zápasu. Ale což nejsem už unaven tvořením ? Nerrrěl bych
jit s dobou a nenásledovat Polonia, který nyní řídí velký
deník? Nebo Laerta, činného kdesi v letectví? Neb Rosenkreutze, který dělá, nevím již co, kdesi pod ruským jménem ?<:
'■■Sbohem přeludy. Svět už vás nepotřebuje. Mne také ne.
Svět, který nazval pokr okem svůj sklon k osudové přesnosti,
snaží se spojit dobrodiní života se všemi výhodami smrti.
Ještč je v tom jakýsi zmatek, ale za krátko se vše vyjasní
;> spatříme pravý zázrak živočišné společnosti, dokonalé
a konečné mraveniště.«
Věděni, které bylo hodnotou potřeby, stalo se statkem
výměnným. Užitečnost vědění udělala z něho zboží, které
není již žádáno jerr několika jeho milovníky, ale kde kým.
Toto zboží bude nyní připravováno ve formách nejvhodněj
ších a nejvíce na odbyt jdoucích; bude íozdělováno stále
šiiŠímu okruhu zákazniciva. Stane se předmětem obchodu,
věcí která se vyrábí a napodobuje všude.
Důsledek: nerovnost, která byla mezi tužnými oblastmi
světa v ohledu mechaniky, užitých věd, vědeckých prostředků
války neb míru — nerovnost, na které byla založena e v t o ps k á převaha — bude se nyní postupně ztrácet. Rozdělení
obyvatelných částí zeměkoule bude určováno nyní výlučně
hi tibou mater iální silou, prvky statistickými, čísly
oby
vatelstvem, povrchem, surovinami.
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Bouře právě skončila a přece jsme neklidní a v úzkostech,
jako kdýby měla vypuknout. Skoro všechny lidské věci zů
stávají ve strašlivé nejistotě. Díváme se za tím, co zmizelo,
jsme sami téměř zničeni s tím, co bylo zničeno; nevíme, co
se zrodí a- můžeme se toho právem bát. Naše doufání je plné
neurčitosti, za to však obavy jsou jistota sama. Doznávám:·,
že sladkost života je za námi, že hojnost je za námi, avšak
zmatek a pochyby jsou v nás a s námi. Jsme velmi ne
šťastná generace, jejíž vstup do života padl v jedno s pří
chodem oněch velkých a strašných událostí, jejichž ozvuk
naplní celý náš život.
Lze říci, že všechny podstatné věci světa byly dotčeny
válkou: bylo zasaženo ještě cosi hlubšího, než nahraditelné
části bytí. Zmatek v národním hospodářství, státní politice
a v samotném životě jedinců je nám znám. Mezi všemi Lěmi
raněnými je na prvním místě sám Duch. Duch byl zasažen
kruté, tak, že pochybuj? sám o sobě...
Co jest tento Duch ? Jak může býti dotčen, zasažen, zmen
šen a pokořen nynějším stavem světa? Odkud pochází tentc
jeho žal, tato sklíčenost, ta obava lidí duchových?
Člověk jest osamocené zvíře, podivná lidská bytost, která
se postavila proti všemu ostatnímu, zdvihá se nad všechny
ostatní svými s n y. silou souvislosti a rozličnosti svých
snů. To jde tak daleko, že silou tohoto snění se mění sama
podstata člověka, sama příroda kolem něho, kterou se ne
únavně pokouší podrobiti svým snům. Tím chci říci, že člo
věk nevyhnutelně a neustále stoji pr oti tomu, co j e s t samou
starostí o to, co není. Ostatní živoucí bytosti jsou uzpůso
bovány a měněny jen tím. co je zvenčí obklopuje. Ale člo
věk sám v sobě nese cosi, co neustále láme jeho rovnováhu
s okolím. Sotva že jeho tělo a chuť jsou uspokojeny, hned
se v jeho hlubinách něco pohne, týrá jej, osvěcuje, velí mu.
pobízí jej, tajně jej ovládá. A to je právě Duch, Duch ozbro
jený všemi svými nevyčerpatelnými otázkami.
*
Potud Paul Valéry.
Oč větší je dnešní duchový zmatek světa proti onomu,
s nímž se po první válce vypořádával zesnulý Francouz!
Druhá válka sotva skončila a lidé se nebavili ničím jiným
než vyhlídkami na její pokračování. .Taká to zvrácenost
zmocnila se lidského pokolení? Otvíra’.s loni světový tisk
a s únavou hledals nějaké zastánce míru. Hlas takové Do
rothy Thompsonové, obracející se svou »Výzvou k mocným
k světové veřejnosti se žádosti o mír· ·- jménem všech matek
a, žen — zapadl bez valného ohlasu a kde byl někdo, kdo by
tuto výzvu uchopil a vytrvalým voláním ji nesl dále?
Chmurné obavy braly lidem chuť k práci a znemožňovaly
včasnou obnovu rozbitého světa.
Je po první mírové konferenci. Zůstává otevřena otázka
Německa. S počátkem nového roku začíná světem nesměle
proudit nová vlna optimismu a nadějí. Ne nadarmo, pevně
v to věříme!
Připomenutím Paula Valérylro
a nechť si jeho myšlenky
každý dobře rozváží — chtěli jsme znovu připomenouti, že
povinností všech odpovědných vlád je sjednáni tr valého mí
ru, osvobozeni od strachu a nouze. Povinnosti světového
i našeho tisku je nedat usnout těmto myšlenkám, sloužit
myšlence míru, nevidět v občasném nedorozumění symptom
příštího střetnutí, hlásat snášenlivost a nutnost dohody, ne
brat lidem naději a viru v další život. Všichni, všichni chtěj
me mír a budeme jej núti! Intensivni volání po míru může
vycházet" i z tak malé země jako je Československo, neboť
právě pro malé státy je to otázkou bytí či nebytí.

Hudba týdne
Koncerty FGK a České filharmonie
V koncertu 7. I. 1947 se FCK rehabilitoval za svůj ne
právě nejpodařenější start na Nový rok. Hned úvodní 3 kusy
z Faustova prokleti od H. Berlioze, hrané v převráceném
poradu, měly pěknou úroveň. Zvláště dobře kontrastovalo
vzdušné podáni Baletu sylfů s ínarciální rázností Uherského
pochodu Fantasie V. d’Indyho pro hoboj a orchestr nepatří
mezi nejsilnéjší díla tohoto skladatele. Presto by mohla být
docela zajímavým zpestřením našeho jídelního lístku hudeb
ního, kdyby byl?, úspěšněji zvládnuta sólistou A. Kubátem,
který buď měl trému, nebo pro přeložení koncertu na dří
vější termín nebyl dosud pro tento úkol náležité připraven.
Zato velkou pohotovost projevila Viktorie Svihlíková svým
záskokem za ochuravělého Francouze Doyena ve Franckovýúi Symfonických variacích, které patří mezi nejvýtečnějši díla pro klavír a orchestr·, jež se však poslední dobou
na hudebních programech rozmohly téměř epidemicky. Má
to jedinou výhodu, že lze na tomto díle dobře srovnávat vý
kony jednotlivých klavírních umělců. Za poslední rok jsem
v nich slyšel hrát Févriěra. Henriotovou, Raucha a v rozhla
se 2X Cortota. I když posledně jmenovaný zůstává stále
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nedostižným, třeba přiznat, že Svihlíková by se umístila
v této silné, konkurenci čestně. Zvláště variace na druhé,
t. zv. ."ženské thema·: a pomalá lyrická část střední se nesly
se sametovou hebkostí. Pro druhou část večera byla nasndována Dvořákova »novosvětskáx Symfonie. Orchestr hrál
v dobré formě a. pod zkušeným vedením dr. Smetáčka lehce
zdolával všechny naskytnuvší se reprodukční problémy. Kon
certy KOK by sí zasloužily větší přízně obecenstva.
Prof. Talich uvedl v Rudolfinu svůj IH. koncert, jenž se opět
stal svátkem všech, kdož upsali svou du§i bohyní Hudbě.
Po křišťálově průzračné a v provedení jemně vyciselované
symfonii B-dur i Iv. s. 319) od Mozarta, byla, po prvé hrána
Komorní symfonietta Eořkovcova, který v ní opětovně do
kázal, že. vedle Martinů je nejvýr aznějšínt duchem naší
střední generace skladatelské. V partituře jeho symfonietty
proudí mladistvá míza ducha bystrého a osobitého, jdoucího
bez tápání za vytčeným cílem. Právem toto dílo nalezlo
slibnou odezvu v obecenstvu. . . Jíž sám Mozart složil na
vlastní thema ze sonáty A-dur (K. s. 331) 6 variací. Po le
tech ujai se tohoto půvabného thematu velký polyfonik 20.
století Max Reger a s důkladností čistě německou přikomponoval ještě 8 variací i s fugou. Tak vzniklo jedno z jeho
nejšťastnějších děl, které ve skutečně klasickém Talichově
podání se reprodukčně stalo nejznamenitějším zážitkem ve
čera. Závěrem, hranou třívětou Franckovu symfonii d-moll,
jedno z rejmohutnějších děl symfonické tvorby, přes for
mální originalitu postavené s příkladnou dokonalostí, pokud
se týče thematického zpracování, syté instrumentace i pev
ných kontur melodických, jsem v jednotlivostech slyšel pro
vedenu již lépe, avšak poetický přídech novoromantismu, zde
tak blízký posledním 2 symfoniím Dvořákovým, byl vyzdvi
žen pozoruhodně. Prof. Talich. náiodní umělec bez titulu,
byl zahrnut uznáním.
TG.

Film týdne
Historky z metropole íamer. film rež. J. Duviviera v kinu
Alfa). — Bílá legie (amer. film rež. M. Saindriehe v kinu
Svoboda).
Mladý Tomáš EtTison (amer. film rež. N. Taurogo v kinu Pasáž). — Pouto nejsilnější (angL film rež. D.
Leona [N. Cowarda] v kinu Moskva). — Přízraky noci
(angl. film rež. Cavalcantiho a j. v kinu Máj). — Vrah se
b«:j-í noci (franc. film rež. J. Dellanoye v kinu Letka í.
Dostaveníčko s láskou, amer. film. rež. W Seitera v kinu
Seva stopol.
Zorro mstitel, amer. film režiséra R. Mamouliatia v kinu Moskva.
Julien Duvivier v rouše americkém. Otázka národností
uměleckého díla vystupuje opět do popředí. Bylo již mnoho
krát vysloveno, že umělec potřebuje nutně spojení s rodnou
zemi, aby mohl ze sebe vydat vše. Případ Duvivierův je jen
potvrzeními. Před časem jsme viděli jeho americký film »Vel
ký valčík'. a žasli, kde zůstala jeho invence a. jeho osobitý
poměr k dílu. »Historky z metropole« ukazu jí, že ani osobnost
typu Duvivierova nemůže v americkém prostředí nalézt
živnou půdu, jež by dala vyrůst dílům mohutné vnitřní ná
plně všeobecné platnosti. Tyto věty nemají být výtkou jme
novanému filmu, který je krásnou ukázkou skvělé rutiny
režijní, herecké i technické. Jemné navazování jednotlivých
ep.isod a dialog je klasickou scénáristickou školou. Film sám
je příběhem fraku, který putuje do rukou různých majitelů,
aby tu přinesl štěstí a jinde neštěstí. Cd velkého herce, jenž
je v něm postřelen, k velkoměstskému Donjuanovi, jemuž
přináší rozchod se snoubenkou. Pak se dostává do rukou ne
patrnému pianistovi v baru, ve skutečnosi však velkému kom
ponistovi, jenž v něm pi ožívá svůj pi vní koncert, odtud k advo
kátovi. který zmizel ve velkoměstském podsvětí, aby v našem
fraku dosáhl návratu do společnosti. A konečně se dostává
s bohatým obsahem kapes chudým černochům a končí jako
— polní strašák. Spojování kratších příběhů ve větší celek
začíná se filmem v poslední době vžívat. Jen v dnešním refeíátě máme další podobný případ v anglickém filmu »Pří
zraky noci;. Nejpdsobívějšímí epfsodamí v tomto případě je
pŕilvSh klavíristy v podání Ch. Laughtona, jenž v sobě shrnuje
všechny typické znaky filmové Ameriky t gest o svléknuti
fraku), dále příběh advokátův (E. G. Robinsoni a z celkově
vážného rámce se vymykající vešelohemí dueto G. Rogersová-H. Feuda, jež je příkladem brilantně vypracovaného
dialogu. Herecky je film přeplněn známými osobnostmi. Vedle
jmenovaných vystupuji zde Ch. Boyer, Rita Haywortln, T.
Mitehell, C. Rómero, R. Young, V. Francen, G. Sanders a čer
noch F. Rebeson. Je tedy tento film pestrou a také závažnou
podívanou přes to, že lze mít s hlediska celkového účinku
řadu námitek. — Další americké válečné drama »Bílá legie«
seznamuje nás s prací vojenských ošetřovatelek za japon
ského útoku na Pearí Harbour a tichomorské americké po
sice. Je přesvědčivý v bojových scénách, jež jsou většinou
inscenovány velmi pozoruhodně. Jinak je tomu s jednotli
vými postavami, s nimiž se setkáváme v bojových pausách
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velmi častých. Postava ošetřovatelky, ztělesněné Paulettou
Goddardovou, která se i v poli každý večer převléká do
černé přepychové noční košile, .aby »umžela svou morálku«,
jež, jak se zdá, stejně není valná, je tak typickou americkou
konsiaukcí, že Evropan ji ani na okamžik nemůže hrál vážně.
C. Colbertová hraje hlavní roli s další hvězdou Vcronícou
Lake, ztělesňující aěvče, jež se obětuje, aby poms-.ilo Japonci
zabitého snoubence. Za vyzvednutí tu sloji scéna, kdy je jí
náhodou přiděleno nemocniční oddělení, kde leží japonští za
jatci. Přísahala, že každého Japonce usmrtí a najedaou, když
má příležitost, cítí, že není schopna dopustit se zločinu zab ti'
zraněného nepřítele. V mužských lo-lich se setkáváme vět
šinou s novými tvářemi, z nichž největší pozomesii zasluhuje
Sonny TufLs. — Výroba životopisných filmů p mačů je. Mla
dý Tomáš Edisonc není, bohužel, zdaleka tak mohutným zá
žitkem, jako »Mládí Gorkého«. Není to ovšem film ani zdale
ka špatný nebo slabý. Trochu nás však jaksi drží v určitém,
odstupu, snad tím, že jsme již filmy toholo druhu viděli a že
po stránce přínosu tu není velkých akíiv. Míckey Reoney jako
všemi bitý, neuznávaný podnikavec je ovšem zase znamenitý.
To je nejhezčí a nejkladnější postava, která ostatní, (otce
G. Bancrofta, železničáře E. PaJetta atd.) nechává daleko za
sebou Režijně je to film dělaný s rutinou, avšak umělecky
nepřesvědčující. — O anglickém filmu .Pouto· iiejsřlnější«,
nejmohutnějším zážitku minulého roku, jsme již psali (Obzo
ry, roč. H., č. 42). Dodatkem chci však poznamenat, že jsem
se dočetl, že se při kterémsi jeho nynějším předvedení pískalo.
Myslím sí tedy o našem »nejvyspělejším« publiku něco velmi
pěkného. —- »Přízraky noci· anglický film čtyř režisérů a
čtyř autorů je kapitolou, jež zaslouží zvláštní pozornosti. Je
to příběh člověka, jenž přichází, veden intuicí, do domu,
v němž všechny přítomné poznává a ví, že se stane něco
hrozného. Viděl je ve snu a dovede velmi podrobně určil, co
se přihodí, takže zviklává i přítomného-nevěřícího psycldatra.
Jednotlivé osoby vědomě vypravuji při teto sedánce straši
delné příběhy, pramenící většinou z podvědomých stavů. Ra
finovanost těchto příběhů je někdy obrovská. Tak jen příběh
zraněného· automobilisty, pro kterého se náhle v nemocnici
(nikoliv však ve snu i přesune čas. Místo nocí je den. Ne
mocný se podívá z okna a vidi pohřební vůz a vozka volá:
Ještě je místo volné, vidění zmizí, je opět noc. Když vypra
věč cpouští nemocnici, chce nastoupit do autobusu. Piůvodči
má tvář vozky z pohřebního vozu a volá: Ještě je místo volné.
Vypravěč zaražen zmešká vstup do vozu, který se v zápětí,
vyhýbaje se srážce, zřítí do Temže. Vypiavěč unikl smrti.
Zabývám se touto episodou, jichž je tu několik, jen pralo,
abych ukázal rafinovanost jejich vypracováni. A hlavně ko
nec. Úvodní postava architekta, která navštívila onen dům,
se probouzí doma. Divák je uklidněn. - všechno byl tedy jen
sen. Zvoní telefon, architekt je objednán na nějakou přestav
bu. Odjíždí vozem a přijíždí — do téhož domu, známého mu
ze snu. jako na začátku. Vše se tedy znovu může opakoval,
ocitáme se na rozhraní skutečna a neskutečna. Můžeme si vy
brat. Naše censura asi z obavy před tímto děsivým konečným
dojmem nechala ustřihnout závěrečný vstuo architekta do
domu. Nevím, je-li to správné, jisté však je, že se film des al
do oblasti, ve které, ne svým svérázným podáním, nýbrž ob
sahem, muže působit velmi záporně. Rozhodně je tento film
ze všech »duehařských. nejinteligentnější. .Je tu jeden velký
herecký výkon_ totiž M. Redgravea. postava břichomluvce,
jehož duse se pod vlivem stálého styku s kulkou rozdvojí,
takže ji již neovládá a je dohnán v šílenství až k povi’su
o vraždu. — Francouzský film je representován detektivkou
»Viah se bojí noci«. Titul mí není jasný. Hrdina toťž ani vra
hem nebyl, žil jen v představě, že je vrahem a. pak
proč
by se bál právě jen v noci? Jinak je to konmovv ronrái do
kapsy, neuvěřitelně nepravdivý a falešný skladebně nejed
notný a nedomyšleny, s vyčpělou romantikou nol-svěfa a ne
morálními ná- ory, jež au-or ani nemyslel věžně. O >«ž Dellanoyovi je naše mínění čím dále horši. -.Věčným návratem«
krásně začal, »Hrbáčem^. »Vrahem, a podobnými jeho sl vná
pověst u nás konči.
1',s
Sj-aři mámí z předválečného amerického filmu CH Boyeř
a M. Sullavanová se znovu vrací na plátna našřm km ve ve
selohre »Dostaveníčko s láskou«. Breč se tent.o film <mrnuk>
tak a ne jakkoliv jinak, nevím. Vůbec na tóra nezáleží Je to
komedie o moderní manželek? dvojici, jeiíž ženská část. m í
poněkud přehnaně emancipované názory. Nakonec wši- samo
zřejmě dobře dopadne a tak až na několik vtipných obiv-, i
nás tento film, průměrný a ničím nevynikající, nechává
'
kem bez zájmu. — Mladá generace se dočítala vytouženého
hrdiny svých snn -- Zorra mstitele. Vrací se evem v p někud změněné podobě. Není to již ten stár1/, dějem a nejii··niožnějšimi kousky nabitý Zorro s Fairbrmksem, uýI.ž nový',
kultivovanější a herecky i režijné propracovanější Zorro Vý
rone Povrera, který dává, této postavě nejen švih a ePcgar á.
nýbrž i — alespoň částečné — zdání věrohodností. Po dějo~é
strance však je to jen torso starých Zorr i které jsme kd -si
vídali. Zájem o něj však je snad ještě vetší.
bs
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Chcete vyhrát 20.000 Kčs?
Zveme vás sŕdírčné k naší soutěži, v
nou 5 bodů, za průměrnou 2 body.
níž můžete získal Kčs 20.000.— v ho . Spatná odpověď bodována nebude. Vítě
zem budě ten, kdo získá nejvíce bodů. Zá
tovosti, vyhrajete-li pivní cenu.
zaslání každé přihlášky nového abonen
II. cena je 15.000 Kčs
ta připočteme vám do soutěže 3 body!
III............... 10.000 Kčs
Za. zvlášť vtipné odpovědi na kuponu,
IV. a V............... 3.000 Kčs
nebo na připojeném lístku připočteme 2
VI. až X. „ ,, l.COOKčs
body.
To jistě stojí za to, abyste se soutěže
Soutěž končí, v druhé polovině ledna
zúčastnili a snažili še získali co nejvíce
a do stanoveného data, které bude doda.bodů. Pročtěte -si proto pozorné pod
tečně oznámeno opět v tomto listě, za
mínky soutěže »Jste dokonalý?.-:. Oti
šlete na adresu Ústřední administrace
skujeme znovu tyto podmínky, abyste
Lidové demokracie v Praze I, Ul. 28.
se mohli zúčastnili dodatečně soutěže
října č. 3, všechny kupony s výrazným
celé.
označením »soutěž
.
*
vaším úkolem jest odpovéděti co nej
Soutěž byla, vypsána v těchto našich
lépe na otázky, které jsou postupně
časopisech: Lidová demokracie denní,
uveřejňovány v tomto listě a které peč
Živnostenská lid. demokracie, Dělnickolivě sledujte.
zaměstnanecká lid. demokracie, Obzory
Zj správnou odpověď na 1. otázku ob
a Vývoj, kde jsou otiskovány otázky sidržíte v soutěži 10 bodů, za méně správ-

ce v různém pořadí; ale jsou shodné ve
všech listech·, takže stačí, pošlete-li ku
pony jen jednoho z nich. V Obzorech
byla otištěna I- serie 3 otázek v čísle
51/52 ročníku 19-16 a další otázky v
1. a 2. čísle letošního ročníku. Ve Vý
voji pak I. serie ve. dvojčísle 14/15 a
další otázky v prvních číslech letošního
ročníku, čísla tato máme na skladě a
můžete si je u nás zakoupiti.
Odpovědi posílejte na připojených ku
ponech nebo na čtvrtce papíru, správně
je vyplňte a napište přesnou adresu.
Kupony nemusíte posílat jednotlivě, sta
čí, budou-li poslány včas do týdne po
skončení soutěže. Žměnite-li místo po
bytu, uveďte vždy adresu, kterou jste
napsali na prvý kupon.
Těšíme se na vaši hojnou účast a pře
jeme vám v soutěži mnoho zdaru.

Odpovědi zašlete administraci

lUveřejňujeme další tři otázky v soutěži ••Jste dokonalý?

’OBZORŮ· do 15. ledna 1947.

Soutěž lidového tisku »Jste dokonalý?«

Jméno a přesná adresa:

______________________________________

Zachoval bych se, nebo bych učinil toto;
Kupon k otázce
č. 5.

A

B C

D

Kupon k otázce

Kupon k otázce

-

č. 13.

č. 8,

A

E

B

C D

E

A

B

C

D E

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

kupuji u kamelota v

(Zaškrtněte a doplňte!)

ulice, náměstí
Ústřední administrace Praha I. Ulice 28. října č. 3

5.
Jste poctivý?
Jste příručím v obchodě, jehož prokuťisra Vám občas nějakou částkou vypo
může, abyste se svým malým platem
vystačil. Čirou náhodou objevíte, žé se
Váš mecenáš dopouštěl již delší dobu
zmonevěry. Při vyšetřování pojme ma
jí tel obchodu podezření na Váš. Jak se
zachováte ?
a) Oznámím majiteli skutečného pa
chatele.
b) Dám výpověď.
cj Oznámim prokuristovi, že na mně
lpí podezřeni a požádám ho, aby
mi pomohl tím, že se přizná.
d) Vypůjčím si a vrátím prokuristovi
obnos, který- mi dosud dal.
e) Odevzdám tuto částku majiteli ob

chodu a vysvětlím mu celou si
tuaci.
8.
Jste zdvořilý ?
Dostal jste dopis oH bohatého strýce,
na kterém velice záleží, a zapomněl jste
odpovědět. Po půl roce konečně odpovíte.
Jak začnete svůj dopis?
a) Milý strýčku. Odpusť, že jsem tak
dlouho, neměl kdy odpovědět . . .
b) Milý strýčku, doufám, že se Ti ve
de skvěle . ..
c) Milý strýčku, daří se mi velice dob
ře...
d) Milovaný strýčku. Velmi mne po
těšil Tvůj laskavý dopis ...
e) Drahý strýčku, prosím Tě, můžešli mi několika korunami dočasně
vypomoci, jsem ve velké tísni...

Tak se píše ...
v -Novém slově«: . »Bratří menšikové mají také
dokonalý rozhlasový vůz, který zajede dokonce
i k vám do bytu a nahraje vám vaše dědečky,
nebo ty, kteří nemohou pro těžkou chorobu z domova.«
— (Zaslal L. S.. Ostrava.)
v »Zemědělských novinách«: »Neúprosná smít zastihla
jej ve večerních hodinách v z d á le n a od svého do
mova a od své rodiny následkem smyku
traktoru.: — (Zaslala E. Č., Roudnice n. L.)
v ’Času : Potom prišiel rok 1913 as nim do Dachau
veľká epidémia brušného týfu. Slabý dr. Beran ne
odolal a prežil celú zlú chorobu.< — (Zaslala
B. T., Turč. Sv. Martin.)
ve »Svobodném slově«: »My jsme hladovou křísí za
žehnali dobrou sklizní obilnin a velkou úrodou bram
bor, které zůstal}' ležet na Šumavě —- odkud jsme
Němce odsunuli — převážně v zemi.« — (Zaslal Ing.
L. K.. Ústí n. O.)
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13.
Jste opatrný?
Stane se Vám, že jdete po ulici a najav
te peněženku s větší částkou peněz.
Zvedněte ji a dáte do kapsy. Po malé
chvíli, když jste už z místa nálezu ode
šel asi o 100 metrů, dohoní Vás člcvék,
který vás požádá, abyste mu nález vy
dal, neboť je jeho. Co uděláte ?
a) Vydám mu peněženku bez řeči.
b) Dám mu peněženku a. vyžádám si
10 procent nálezného.
c) Řeknu, že se zmýlil, protože jsem
nic nenašel.
d) Požádám ho, aby mně řekl, jaký
je obsah peněženky.
e) Zavolám strážníka, aby věc vy
šetřil.

v »Lidové demokracii«: »Ministr školství a osvěty po
tvrdil usnesení profesorského sboru .. ., aby ing. dr.
techn. Zdeňku VálkoVi byla udělena. . . venia docendi
z oboru hrazení bystřin na této vysoké
škole.« — (Zaslal VI. Mindl, Praha XII.)
Čtenářům, kteří nám pošlou per ličky z českého tisku,
vyplatíme za uveřejněnou historku 40 Kčs.

OBZOR.Y, týdeník pro politiku a kulturu. Vychází každou
sobotu. Vydává Výkonný výbor čs. strany lidové. Šéfredaktor
dr. Ivo Ducháček. Odpovědný redaktor Bedřich Partaj. Ná
vštěvy každou středu od 15—17 hod. Ústřední administrace:
Praha I. Ulice 28. října č.
Telefony: 255-22 a. 258-15.
Administrace pro Velkou Prahu: Praha II, Václavské nám. 19,
telefon 221-68. Telefony redakce: 457-51, 431-41. — Předplatné
na rok 200 Kčs, na pul roku 100 Kčs, na čtvrt roku 52 Kčs. —
Nevyžádané rukopisy se nevracejí. — Účet, poštovní spoři
telny 60.300. — Tiskne C. A. T., Českomoravské tiskařské a
vydavatelské podniky v Praze II. — Dohlédací pošt, úřad 25.
ADRESA REDAKCE: PRAHA II, KARLOVO NÁMĚSTÍ 5

O B Z O R Y
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ZÁBĚRYZ SSSR
’ravoslavný dřevěný kostelík s dvaceti kopulkami ve vesnici Kiža

na sevéru

jpského Ruska. Pochází ze 17. věku. 2. čukčové, domorodci v ruské Arktidě, vyajl vlastní časopis.

5. Vysoká pec v Mariupolu opět pracuje. 4. Nová budova

idla Rudé armády v Moskvě. 5. Na Urale byla vybudována nová továrna na ná

kladní automobily, vyráběné na běžícím pásu.

