OBZORY
týdeník

pro politiku

a kulturu

„ Z nesnází té to d o b y ne vyvá zn e m e je n p o u h o u re fo rm o u in stitu cí —
k tom u je tře b a v e lk é s p o le č n é n a d o s o b n í v íry ". M s g re J . Š rá m e kl. 1.1947.

R O Č N Í K

I I I .

4
CENA

Kčs

Z obsahu

•

B o j za lidská p rá va trvá.

O Nemecko a je h o hranice.
jíz d a .
4V

moci.

(Dr B. Chudoba). (Dr B. Bobek). -

P R A Z E

D N E

(Edouard Hcrriot).

(Dr ivo Ducháček). -

P r v n í kvítka.

Úžasná

(Dr L. Forman). -

Délba

O Zemedelskoil politiku. (Posl. J . Nermuť).
25.

L E D N A

1947

1. Z em ědělci v Uzbekistanu. 2. Sanatorium na černomořském p o bře ží. 5. Chrám
sm olenské M atky Boži v M oskvě. 4. Továrna na ob ráb ěcí s tro je v M oskvě.

OBZORY
T Ý D E N i K P R O P O '. I T I K U A K U L T U R U

Š é f r e d a k t o r dr . I v o D u c h á č e k - O d p o v ě d n ý r e d a k t o r B e d ř i c h I' a r t a j

Ročník III.

V Praze, 25. ledna 1947.

Boj za lidská práva trvá
Na počátku nového roku si každý člověk něco přeje.
Jako přesvědčený pacifista chovám přání, aby lidé žili
ve shodě, aby se stala skutkem veliká naděje Beetho
venova, kterou vyjadřuje ve své známé mši a v »D e
váté symfonii«. Četl jsem, že president Truman tlumo
čil zmíněnou myšlenku ve svém krátkém novoročním
projevu: »Začali jsme dobře. Zatímní výsledky práce
opravňují naději, že letos dosáhneme svých cílů.« Žá
dal, abychom si uchovali víru a neutuchající odvahu
zdárně pokračovat, v úkolu, jehož se ujaly Spojené ná
rody. »Vzpomeňme,« připojil, »že svět nebyl stvořen
v jediném dni. S důvěrou a odvahou musíme bojovat,
abychom uspíšili okamžik, kdy meč bude nahrazen
pluhem a kdy národy již nebudou vědět, co je válka.«
Bylo by snad nesnadnější žít v míru než společně
zemřít na bitevním poli?
Spolu s ním na prahu nového roku vybídl nás anglic
ký král, abychom zachovali důvěru i přes zpustošení a
utrpení tolika zemí. Připomíná, že dílo obnovy, které
bylo právě stěží započato, je povahy jak duchovní, tak
hmotné, že je třeba nejen živit vyhladovělé národy a
obnoviti zničená města, ale i znovu vytvořit ducha civilisace.
Miliony lidí pozorně vyslechly projevy, o nichž jsem
se právě zmínil. Neděláme si ilusí: trosky a bolest jsou
všude. Pro nás, Francouze, válka dosud trvá. V Asii,
v Indočíně, kde jsme chtěli zřídit režim loyální spolu
práce, se proti nám staví hnutí, jež jsou zřejmým dů
sledkem japonské okupace a odporují zavedení libe
rálního statutu. Denně padají francouzští civilisté i vo
jáci, pobiti v bojích nebo zavražděni ve svých obydlích.
A pozoruji, že i můj přítel dr. Beneš se ve svém vánoč
ním projevu k národu vyslovil dosti pesimisticky, mluvě
o obnově německého nebezpečí; vyzval lid, aby byl na
stráži.
Nejen že trosky nejsou dosud odklizeny, ale nebez
pečí ještě neminulo. V e chvíli, kdy celý svět očekává
uzavření mírové smlouvy s Německem, nemůžeme
ještě vědět, zda se tato země, jak připomíná dr. Beneš,
rozhodla pro morální obrodu, zda se rozhodla skonco
vat se svou dřívější politikou, zda chce nastoupit cestu
očisty. Na tomto problému záleží všecko. Chceme jej
rozřešit humánně a zároveň obezřele. Když si vzpo
meneme na tolik hrozných mučení, prováděných na
nesčetných nevinných osobách — a každým dnem se
dovídáme o dalších — nemůžeme vinit Spojence z pří
lišné tvrdosti. Ministr John Hynd, který je pověřen
správou okupačních pásem v Německu, se snaží pod
nítit v německém národě demokratický ideál a nejvíce
se zabývá bojem proti chudobě zvyšováním životního
standardu a plánem znovu zřídit mírový průmysl.
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Číslo 4.

„ Lid musí chránit svoje
zákony tak, jako hy chránil
svoje pevnosti

‘

H E R AK LE ITO S Z EFEZU
(před 2.500 lety.)

Edouard Herriot
Myslí na osud zničených německých měst, zatím co
ve Francii a ve Velké Britannii. je tolik zpustošených
krbů! Jen v Paříži samé by bylo třeba k rozřešení by
tové krise postavit sto tisíc nových bytů; a stavba
čtyřpokojového bytu stojí milion franků, tedy nájem
né by bylo asi padesát tisíc franků, což průměrná
francouzská rodina nemůže platit. Víme, že rovněž
tak je tomu v Belgii, Řecku, Lucembursku, Holand
sku, Norsku, Polsku a Jugoslávii. Tane mi na mysli
opravdu zdrcující obraz. Podle prací francouzského
odborníka Thiousta je prý v Sovětském svazu 25 mi
lionů lidí bez přístřeší.
Počátkem roku 1947 můžeme říci, že otázka míru
záleží především na postoji Německa. To je základní
pravda. Dnes však chci říci, jaký je postoj Francouzů
k očekávanému míru — nebo alespoň více méně sta
novisko demokratických Francouzů, kteří odmítají
jakýkoliv totalitní režim, chtějí pracovat a zachovat
řád ve svobodě. Věříme s presidentem Trumanem. že
obnova světa, zničeného poslední válkou, nebude ho
tova přes noc, že bude trvat déle, než se o tom píše.
Chybějí suroviny, které musí být nejprve vytvořeny,
aby se mohlo začít s výstavbou. Ale podobně jako an
glický král usuzujeme, že i toto dílo hmotné povahy
musí být oživeno a ovládáno mravními zásadami. Tá
žete se, jakými? Musíme připustit, že svět, který byl
uveden do takového zmatku, musí přijmout určité zá
kony, určitá omezení a být hotov k určitým obětem,
ale pod podmínkou, že národy, jichž se opatření budou
týkat, budou s nimi souhlasit. Naprostá svoboda dnes
není možná, poněvadž by se uplatňovala na úkor nej
slabších a ku prospěchu nejsilnějších. Ale svoboda,
vymezená právem, které se vztahuje na všechny, a
nikoli libovůlí některých, zůstává ideálem, o jehož do
sažení usilujeme. Věříme, že mír nastane tehdy, až se
navrátí svoboda.
Co však my, demokratičtí Francouzi, nechceme obě
tovat v rámci nezbytnosti, to je svoboda lidské osob
nosti, za níž Francie vždycky bojovala a kterou poža
dujeme pro ostatní národy i pro sebe samé. Nechce
me, aby jednotlivec byl obětován mase. Chceme svo
bodu víry, právo vyznávat nebo nevyznávat nábožen
ství, svobodnou volbu náboženství a jeho svobodné
vykonávání, svobodu politického názoru, svobodu psa
ného projevu, svobodu slova a svobodu spolčování.
Představuji si, že toto měl na mysli anglický král, když
řekl: »Duch civilisace.« My, Francouzi, zůstáváme
věrni tomuto ideálu, který navazuje na ideál řecké,
římské a křesťanské civilisace, na ideál, jemuž síla a
množství nejsou vším, na ideál, který často kolem nás
spojil malé národy a který je kolem nás má spojit
i napříště; na ideál, který úhrnně vystihuje věta: Ob
novit lidská práva.
(Copyright by »O bzory«).
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CO S E D Ě J E VE S V Ě T Ě
Polská kampaň proti ČSR
Československá vláda, jednajíc oprav
du v duchu slovanské vzájemnosti, ne
vznáší na londýnské konferenci opráv
něný čs. požadavek na Kladsko. Jejím
přesvědčením je, že je třeba soustředit
všechno úsilí na zachováni a zaručení
polských západních hranic a nijak toto
úsilí nekomplikovat. Požadavek na Klad
sko je podle sdělení státního tajemníka
dr. Clementise přesunut z jednání me
zinárodního na jednání dvoustranné. Vlá
da učinila toto rozhodnuti, aniž má za
tím jakékoli záruky o tom, že Polsko
skutečně bude chtít jednat s Českoslo
venskem o území, které Varšava prohla
šuje za definitivně polské. Výstrahou tu
je polemika, která vyšla koncem prosin
ce ve vládním >Glosu Ludu«, a ve které
se praví: » V posledních dnech musíme
zaznamenat! opětovné oživení protipolské na území Československa. V této
akcí se zvlášť vyznamenal předseda
zahraničního výboru československého
parlamentu, posl. lidové strany Ivo Ducháček. Jeho klerikální strana se kloní
k anglosaskému velkokapitálu ( ! ) a
snaží se isolovat Československo od spo
jenectví se slovanskými státy. Ve světle
této zásadní politiky klerikální strany
jsou pochopitelný vývody p. Búchačka
v otázce česko-polského poměru. Vrcho
lem jeho projevu byl odstavec, vyslovu
jící naději, že »Sovětský svaz ve jménu
dorozuměni slovanských národů podpoří
stanovisko Československa ve věci Klad
ska.« Jinými slovy, p. Ducháček soudí,
že »dorozumění slovanských národů«
znamená ústupky před nároky českého
šovinismu nejen se strany Polska, nýbrž
i se strany Sovětského svazu, který pro
hlásil již opětovně, že otázka polských
západních oblastí je pro něho definitiv
ně rozhodnuta a podtrhával, že tyto ze
mě jsou součástí Polské republiky a ni
k oliv jakýmsi územím, Polskem spravo
vaným. Samozřejmě nebudeme polemisovat ( ? ) s p. Ducháčkem. Jeho projev
je provokačním vystoupením, směřují
cím k tomu, aby byl vražen klín mezi
slovanské národy v zájmu protektorů
Německa, v zájmu mezinárodní reakce.
Ze pan Ducháček má přitom ničím ne
odůvodněné,
skutečnostem odporující
»naděje«, to je pouze součástí jeho pro
vokační taktiky. Konečně se domnívá
me, že to chápou dokonce i pražské
vládní kruhy, jelikož se české úřady
obrátily na pražský tisk se žádostí, aby
neuveřejňoval z projevu p. Ducháčka
passus, týkající se Sovětského svazu.
Ministerstvo zahraničních věcí nechce
zřejmě budit ve svém lidu naděje, kte
ré se beztak ukáží klam ným i. . . Co to
však znamená, jestliže tytéž úřady sou
časně a tentokrát již oficiálně zahajují
poněkud mírnějši formou stejný protipolský útok? Máme na mysli zprávu
ČTTK, věnovanou hlasům polského tisku
o polsko-českém poměru. Redakci čes
ké tiskové kanceláře se zvlášť nelíbil
článek »Glosu Ludu«, v němž jsme kon
statovali, že Kladsko je polské, že tato
otázka je s konečnou platností rozhod
nuta a že na thema Kladska diskutovat
nebudeme. Konstatujeme ještě jednou,
že stojíme na tomto stanovisku, které
je pro naši stranu, jakož i pro celý tá
bor polské demokracie nezměnitelné.
Kdokoliv si upřímně přeje dorozumění
poisko-čoského, musí počítati se skuteč
ností. že znovu získaná území jsou neodht čitelnou části Rzeezvnospolitó. Jako
palbou s boku přichází ČTK znovu s otázkoii Soiše a Oravy, zabraných P ol
sku Německem a Slovenskem v r. 1939
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a znovuzískaných po osvobozeni. Kromě
toho přináší ČTK vymyšlené pohádky
o domnělém deportování do vnitra P ol
ska »m oravského« obyvatelstva klad
ského okresu. Pro koho a k jakému
účelu jsou určeny tyto povídačky? V zá
věru svých vývodů obrací se úřední čes
ká tisková kancelář na polský a česko
slovenský tisk s výzvou, aby se »zdržo
val zbytečných polemik, které mohou
pouze ohrozit dobrý poměr polsko-český
a znemožnit žádoucí dorozumění. Proč
tedy ČTK vydalo svou zprávu, která je
od začátku do konce právě takovou zby
tečnou polemikou, škodlivou pro dobrý
polsko-český poměr? Latin šité přísloví
praví: »Lékaři, leč se sá m !« Je snad
v Praze neznám é?«
Dodáváme: Toto přísloví je nám zná
mo. Jenže léčení potřebuje odjakživa jen
ten, kdo je nemocen. A v tomto případě
nemocí »Reckensis Grandiosa« trpí V ar
šava.

Z uveřejněného textu dohody o hos
podářském sjednocení britského a ame
rického okupačního pásma Něm ecka je
vidno, že jde jak o hospodářské, tak i
administrativní sjednocení britského a
amerického pásma Tak soudí S. Aleksjejev ve své obsáhlé úvaze, uveřejněné
v listě »Izvěstija «. Smluvní strany mají
na zřeteli společný hospodářský pro
gram, rozpočítaný na tři roky, během
nichž se britské a americké pásmo mají
stát hospodářsky soběstačnou jednot
kou, nezávislou na ostatních pásmech
Německa. V dohodě, m ající všestranné
rozvinutý hospodářský program, není
však zmínky o obchodu s ostatními
pásmy, o reparačních dodávkách a
o zničení válečné-hospodářského poten
ciálu, k terý je z největší části soustře
děn v
anglo-americkém okupačním
pásmu. Autor probírá podrobněji pří
pravné práce, vedoucí k podepsání do
hody, a tvrdí, že plány na hospodářské
Přísný pohled Angličana
sjednocení vycházely z americké stra
ny. V červenci m. r. učinila anglická
na dnešní Paříž
vláda oficiální prohlášení v tom smyslu,
Thomas H arňson Učí v článku, uve
že přijala americký návrh na spolupráci
řejněném v revue „The New State smán
mezi pásmy, že však tento krok má
and N ation“ pod titulem „Parisians“ ,
věsti k hospodářské jednotě a nikoliv
ovzduší poválečné, sociální a politické
k rozdělení Německa nebo Evropy na
nejistoty v Paříži. A u tor navštívil Paříž
dvě části. 30. července m. r. prohlásil
po prvé od r. 1938. Všude vládne nepo
při zkoumání memoranda v kontrolní
psatelný zmatek, od obchodů a dílen po
radě maršál Sokolovskij, že sovětští
hotelovou šatnu. Na p rv n í pohled je
zástupci v kontrolní radš hájili a hájí
zřejm é, že majetné třídy trp í nadměr
ným individualismem, p rojevu jícím se
zásadu, nakládali s Německem jako
panickým strachem z inflace a komunis
s jednotným hospodářským a politickým
mu. Lidé zběsile hromadí zboží a cizí
celkem,- a usilují o zabezpečení spolu
valuty. Tisk veřejně udává cenu libry
práce mezi jednotlivými pásmy v rámci
na více než 1000 franků, ačkoliv úředně
celkové politiky spojenců v Německu.
stanovená cena je o polovinu nižší. N e j
Sovětský zástupce učinil návrh na vy
prostší obchodní transakce má korupční
pracováni programu dalšího rozšířeni
ráz, přím é jednání mezi dvěma zájemci
mezipásmové spolupráce a zejména také
je zcela vyloučeno. Četní zprostředkova
rozvoje obchodu mezi jednotlivými pás
telé, z nichž mnozí jsou studenti, kterým
my. Bylo také důrazně podtrženo, že
nestačí jejich devalvovaná stipendia,
americký plán spojení dvou pásem pře
kom plikuji všechna obchodní jednání.
hlíží otázku politické jednoty Němec
Setkal jsem se, píše autor, s obchodní
ka, a že to fakticky povede k tornu, že
kem, který si najal kancelářské m íst
Německo bude rozpolcsno ve dvě části.
nosti za. 40.000 franků. Vydal půl druhé
Anglo-američti zástupci s druhé strany
ho m ilionu v úplatcích, než m ohl m lu vit
odůvodňovali tento krok tím, že nemo
s majitelem. Jiný velkoobchodník tvrdil,
hou dosáhnout jednoty v hospodářském
že jediná možnost je „pracovat na čer
postupováni vůči Německu. Sovětská
no“ . V prům yslu je situace poněkud utě
vláda učinila nejedno prohlášeni o tom,
šenější. Přes tvrdé podmínky vykonala
že Německo m á být považováno za je 
některá průmyslová odvětví pravé divy.
diný hospodářský a politický celek, a
Kázeň mezi dělnictvem vzrůstá. M a jet
zdůrazňovala nutnost vytvoření nějaké
nější třídy m a jí na mysli osobní zájmy
ústřední celoněmecké administrativy. Po
v době, kdy je nezbytně třeba sebeká
roce bohatých zkušeností spojeneckých
zeň a sebeovládání. Pokud jde o fran
kontrolních úř-adú se ukázalo, že zákla
couzské podzemní hnutí p roti okupan
dem anglo-amerických sjednocovacích
tům., nabylo tak rozšířené, jak se často
plánů jsou nějaké zcela jiné příčiny,
tvrdí, a uplatňovaly se v něm zejména
než prostá nemožnost dosáhnout jedno
ženy. P o ukončení války p ro je v ili muži
t y v hospodářské politice vůči Němec
nedostatek průbojnosti v m írově rekon
ku. Dohoda o hospodářském sjednocení
strukci. Francouzské ženy jsou posled
britského a amerického pásma Němec
ním zbytkem dynamické francouzské
ka sleduje, v neposlední řadě vyjmutí ze
buržoasie. Jsou spjaty s katolictvím , jež
spojenecké kontroly mocných vojen
krom ě komunismu je jedinou francouz
ských a hospodářských pramenů, sou
skou doktrínou. Ženy obklopily nepora
středěných v těchto pásmech a jejich
ženého vojáka (D e Gaulle) trvalou g lopoužití jako prostředků politického a
riolouT Veřejné m ínění si libuje v ex tré 
hospodářského nátlaku. Tato dohoda
mech. Vedoucí liberální deník H erriotův
znamená též urychleni procesu vnikáni
uvádí tento charakteristický výrok:
anglického a amerického kapitálu dc
V u m íra jící zemi neexistuje životní m i
německého hospodářství a povede sou
nimum. M o ji přátelé, píše autor, se tváří,
časně k upevněni německých monopolů.
hovoří a myslí skoro stejně jako před
Současně zabraňuje obnovení politické
osmi lety. V osobních vztazích jsou in 
jednoty Německa. Anglo-americká plá
teligentní, účastní, velkomyslní a m o jí
ny — uzavírá svou úvahu S. Aleksjesmysl pro odpovědnost. Ve veřejném ži
jev — udělat z Německa »svaz států«,
votě převládá oportumsmvs a sobectví.
soustřeďují na sebe pozornost meziná
V závěiu své úvahý\ praví pisatel, že
rodní veřejnosti, jejíž pokroková část
bylo úlevou vrá tit se do anglického pro
pokládá toto ouatřenf za nebezpečnou
středí, kde „lidé se ještě vyznačují sebe- i snahu o politické a hospodářské rozkázní, plynoucí ze sebeúcty“.
K . H.
štěpení Německa,
K. H.

O B Z O R Y

Britsko-francouzské spojenectví
Velká Britaainie, kterou přes všechna
opačná zdání stále spojuje sa Sovětským
svazem spojenecká smlouva, uzavřená
proti Německu, ohlásila po návštěvě
Léona Bluma v Londýné minulého týdne
pevný úmysl doplnit toto sovětsko-britské spojenectví též spojenectvím s FranclL Francie má zároveň, jak známo,
spojeneckou smlouvu s Ruskem. Tento
vý v o j je jisté vítán všemi, kdo véří, že
jen spojenecká spolupráce mezi evrop
ským východem a západem může dát
této pevniné ociiranu proti možné ohňo
v é německé výbojnosti. Jisté tato vzá
jemné se proplétající síť spojeneckých
protinómeekých smluv nemůže být poIdádána za úplnou, dokud nebude do
plněna též sj>ojonockou smlouvou ^rancouzsko-éeskoslovenskou, k níž základ
dal už protokol, po dopsaný generálem de
Gaulle a Msgrom dr. Šrámkem o výročí
Mnichova v roce 1942 v Londýně. Za
tím však s francouzské strany byl pro
jeven až nezdvořilý nezájem o tyto sna
hy čs. politiky — a tu ponecháváme
stranou skutečnost, že čs. politika, činíc
první kroky tímto směrem, velkoryse od
sunula stranou všechny vzpomínky na
rok 1938. O pravém směru anglo-francouzském nové ohlašovaného spojenec
tví budeme ovšem moci mít definitivní
obraz teprve tehdy, až uvidíme postoj
Francie vůči dalším možným závazkům
na východ od Německa.
Anglo-franoouzské spojenectví, samo
o sobó nesporný to příspěvek k stabilitě
evropské, bylo ohlášeno velmi překva
pujícím
způsobem.
Zrekapitulujme:
v předvečer zvolení nového presidenta
francouzské republiky odvezl si britský
zástupce ministra zahraničních věcí
Noe! Baker francouzského ministerské
ho předsedu Léona Bluma do Lcndýna.
Léon Blum byl v oné chvíli tím nejprovisornéjším ministerským předsedou, ja 
kého kdy Francie měla. Jeho úkolem
bylo řídit vládu jen do doby zvolení pre
sidenta republiky, po němž musolo nutné
dojít, k Bhunově demisi a k nah razení
menšinové vlády Blumový vládou širší
národní koalice. S tímto odstupujícím
premiérem, který stál v čele vlády vy
tvořené stranou, o francouzských vol
bách poraženou, Anglie dohodla hlavní
obrysy nové spojenecké smlouvy. A to
vše se stalo v předvečer spojeneckého
jednání o Némecko. Je arci pravda, že
všichni angličtí politici, rovnéž i Lasici,
Ideologický mluvčí britských socialistů,
si pospíšil zdůraznit, že nově vznikající
anglo-franoouzské spojenectví není zá
kladem
nějaké
západní
kombinace,
nýbrž doplňkem spojenectví brltskosovětského.
Za velmi neobvyklých okolností došlo
tedy k ohlášení britsko-sovětské smlou
vy. S definitivním posudkem jo třeba
■vyčítat též toho, zda nové spojenectví
s Anglií neomezí volnost pohybu Fran
cie pro jednání s Německem a zda ze
jména bude moci Francie svoje závazky
s východními sousedy Německa, přede
vším s Československem, pokládat za
slučitelné se závazky vůči Londýnu.
Podle toho bude jisté lze soudit na sku
tečný směr této nově uzavírané spoje
necké smlouvy.

Demokratické Španělsko
V e Španělsku, které za pomoci ně
meckých a italských bajonetů znásilnil
generál Franco, roste svobodné hnutí,
které chce se sebe setřást násilnické
jho. Toto demokratické, svobodymilovné
podzemí je tvořeno jak socialisty a ko
munisty, tak zaníceně křesťansky orien
tovanými demokraty. Poslanec dr. Du-
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cháček měl o Štědrém večeru příleži
tost promluvit ve španělském vysílání
pražské stanice právě k těmto pokro
kovým křesťanským silám, které — jak
řekl — »m ají-li mít podíl na budování
spravedlivějšího a lidštějšího svobodné
ho Španělska, musí se nejen zúčastnit
dnešního podzemního boje, nýbrž 1 poz
dějšího budování v míru a svobodě«.
Toto pokrokové a sociálně zaměřené
křesťanské hnutí vzniká na půdě Špa
nělska přes to, že v Barceloně několik
slovenských zrádců a politických dssperádů rozšiřuje lživé pomluvy (v kam
pani proti španělskému vysílání praž
ské stanice) o Československu. V době,
kdy byl za přítomnosti celá naší vlády
inthronisován arcibiskup pražský, tato
propagační skupinka, placená Franco
vým i penózi, šířila zprávy o bolševic
kém pronásledování všech katolíků v čes
kých zemích, o zavírání klášterů, kos
telů a svobodných škol
Zmíněné podzemní demokratické hnu
tí španělského lidu proti režimu Franco
vě mělo však relativně jen malou sou
vislost a Giralovou zahraniční vládou
španělskou. S tyky mezi španělským
hnutím a španělskou vládou nejsou val
né; politika uvnitř emigrantské vlády
v y v íjí se nezávisle na politických pro
měnách demokratického podzemí ve
Španělsku a naopak. Zdá se, že tento
důvod je hlubokou příčinou oné zprávy,
která byla minulého týdne otištěna ve
většině našich novin a která praví, že
dosavadní republikánská vláda se pře
tvořila na jakýsi Národní výbor (jun
tu), který nemůže už uplatňovat nárok
na to, že representuje jak emigraci, tak
domácí odboj, nýbrž jen na to, že z at í m zastupuje demokratické Španělsko
vůči cizině.

Klín do slovanské spolupráce
Několikráte se nám dostalo hrubě ne
spravedlivé výtky, že vrážíme klín do
spolupráce slovanských národů. Tak
nás vyčastoval vládní polský list »Glos
Ľudu«, když jsme si dovolili tvrdit, že
náš nárok na Kladsko trvá. P rý vrážíme
klín do slovanské vzájemnosti, když od
mítáme uznat polské tvrzení, že Klad
sko vždy bylo, jest a bude polské. Po
dobně jsme p rý vráželi klíny do slovan
ské vzájemnosti, když jsme kritisovall
Jihoslovany, že s námi nezladill v lepší
součinnosti politiku vůči Maďarsku, je
hož výpady proti demokratickému Čes
koslovensku
neustávají.
Poukazovali
jsme na příklad na to, že občasné
maďarako-jihoslovanaké líbánky jsou na
západě využívány proti nám, kteří, ač
národ Masarykův, si prý počínáme vůči
Maďarům brutálněji než Titova Jugo
slávie, o níž se nedá předpokládat, že
b y se zvláště se svými občany mazlila.
Proto raději dnes bez komentáře, pro
informaci čtenářů otiskujeme jiný pří
klad maďa/rsko-jihoslovanských vztahů:
V Budapešti vycházející, rusky psaný
měsíčník »N ovaja Vengrija« uveřejnil
úvodník maďarského ministra zahra
ničních věcí Jana Gyongycsiho o význa
mu nové maďarsko-jugoslávské dohody,
týkající se výměny obyvatelstva a úpravy vodní dopravy.
Gyôngyôsi zjišťuje úvodem, že výsle
dek jednání,, která vedla maďarská mí
rová delegace se zástupci jugoslávské
republiky, vrhá příznivé světlo na maďarsko-jugoslávské přátelství, předsta
vující novou epochu mezinárodni poli
tik y demokratického Maďarska.
Obsah dohody o výměně obyvatelstva
tvoří dobrovolná a nikým nevymícená
výměna 40.000 lidí; protože obě vlády
jsou vedeny upřímným přáním, aby tato

dohoda sloužila jejich lepším budoucím
vzájemným vztahům, byúo snadné do
hodnout se o humánních podmínkách
jejíh o provedeni. Přesídlenci si mohou
v zít s sebou svůj m ovitý majetek, ne
movitosti jim budou plně nahrazeny.
Gyongyösi vyzdvihuje tu okolnost, že
bezprostředně po podspsání dohody,
došlo 2G. září také k obnově maďaiskojugoslávských diplomatických styků.
Üprava maďarského poměru k Jugo
slávii a navázání normálních styků jsou
prvním krokem k dobrým sousedským
vztahům.
Obzvláštní radost v Maďarsku vyvo
lává skutečnost, že ze všech slovanských
sousedů jako první mu podala přátel
skou niku právě Jugoslávie. Vodic reál
ných politických hledi.sk, nelze se ubrá
nit ani citovým momentům. Maďaraký
národ měl vždycky sympatie k jihoslovanským národům a také jeho charak
ter má s nimi mnoho společného. M ož
ná, že naděje Maďarů, že totiž tento
krok Jugoslávie bude příkladem i ostat
ním slovanským sousedům, jako Čecho
slovákům, nejsou zcela neodůvodněná!

Švýcarský hlas o německém
problému
»Neue Zürcher Zeitung« uveřejnila
obsáhlou stať o německém problému,
zjišťujíc především, že zhroucení hit
lerovského Německa vzniklo nesmírné
vzduchoprázdno, jež je nebezpečím pro
Evropu. Velikost nebezpečí vyplývá ze
dvou skutečnosti: a ) Německo se zhrou
tilo způsobem, který v novodobých ději
nách nemá obdoby. Nastal naprostý
rozklad politického a hospodářského řá
du, takže Némecko se stalo pouhým ze
měpisným pojmem; b ) do tohoto vzdu
choprázdna promítli spojenci svou ne
jednotnost, doporučujíce a nabízejíce
Německu dva různé druhy demokracie,
t. j. západní a východní. Tyto různosti
zastiňuje pak ještě duchovni a mocen
sko-po litické napětí mezi západem a
východem, což působí na Němce tak,
že svou porážku považují jenom za Pro
visorium, které budou moci v »třetí vál
ce« odiinit. Z toho vyplývá, že řešení
německého problému závisí především
na tom, v jaké míře a jak rychle bude
obnovena jednota spojenců. T o je zá
kladní podminlia, aby se vůči Německu
uplatnila jednotná politika.. Rozhodnutí
o londýnských předporadách naznačuje,
že spojenci jsou si toho — nikoli dost
brzo — vědomi. Jednotná politika musí
být taková, aby vynikly také její klad
né rysy a musí to být vskutku politika,
tedy nejen pouhá dohoda o správě ně
meckého rumiště. Němci sami potřebují
naléhavě, aby jim byl určen základ pro
začátky jejich vlastni úsilí. Všichni znal
ci německého problému poukazují na to,
že Německo má být demolcratieké a fe 
deralistické, aby se zabránilo »zprušáčtěni«. Nelze dccud řici, že by dosavadní
okupační politika takovému vývoji na
pomáhala. Demokracie v Německu musí
být na delší dobu »demokracií kontrolo
vanou«, při čemž se ovšem jeví nebez
pečí, že Němci budou 1 tentokrát zto
tožňovat porážku s demokracii. Povole
ní. aby čtyři politické strany mohly
v Německu působit, neznamená mnoho
a pro výchovu Němců k demokracii ne
učinilo se tímto takřka nic. Jenom dlou
hý vývojový proces, při němž by se
Němci seznámili s novými myšlenkami
a formami politického života, může při
spět k tomu, aby se poddaní změnili
v občany. Jen tak lze dosáhnout, eby se
Némecko odvrátilo od autoritativního
myšlení. Tente proces nesmí být odda
lován nebo zdržován.
K. H.
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§íň§ ^emecfa
o lásce k bližnímu
»P ln ě souhlasím s německými
křesCany, kteří učí, že doktrína
miluj svého bližního jako sebe sa'
mého, platí jen podmínečně. Bl žní, kterého budeme milovat, musí
s námi být spojen krví a rasou.«
H A N S KERRL
na schůzi delegátu vyznavačů církve
13. února 1937.

*
»M orálka lásky k bližnímu, kte
rou lze strpět mezi jednotlivci,
nelze připustit mezi národy. « \
D r E R N S T HASSE.
prof. statistiky na lipské universitě,
v roce 1886.

Komunisté o Sársku
V Saarbriickenu se vyslovilo okresní
vedeni komunistické strany proti hospo
dářskému a politickému sjednocení Sárska s Francií. V resoluci se staví komu
nistická strana Německa proti celním
hranicím a proti zavádění francouzské
měny v Sársku.

Západní Německo —
anglickýma očima
»D aily M ail* přináší reportáž o N ě
mecku od Alexandra Clifforda pod nad
pisem »Otevřte Německu okna do svě
t a «! Autor zjišťuje, že, mluvíte-li s Něm 
ci ve Frankfurtě, Baden-Badenu, Ham
burku nebo Berlíně, vždy vám namítají,
že, mají-li o něco mít zájem, musí na
před dostat dostatečné množství potra
vin. Velmi trpce si stěžují, že musí
uvolňovat byty pro rodiny spojeneckých
důstojníku a úředníků a také pro židy,
kteří přicházejí z východní Evropy. N á
lada proti židům je dnes v Německu
silnější a opravdivejší, než byla kdykoli
dříve, protože židé jsou nyní chráněni
a privilegováni a mnozí z nich toho
plně využivají. Příčiny vzrůstajícího
rozhořčení proti spojencům jsou různé.
Proti Britům je nejméně hnévu. ale
vytýká se jim autokratické zasahování
do všeho a byrokratičnost. Vměšuji se
zbytečné do německého života a jejich
četné formuláře, omezování a nařízení
se stávají předmětem posměchu. Každá
německá iniciativa je udušena potopou
papíru. V e správě Britové do všeho za
sahují, ačkoliv Němci jsou lepší úřed
níci a organisátoři než Angličané. Mno
hé z jejich institucí neměly nic společ
ného s nacisty. V americkém pásmu
jsou poměry velmi rozdílné, a není tu
skoro žádných stížností na vměšování.
Jest však mnoho stížnosti na způsob
odnacisování. Američané začali záko
nem, který se vůbec nedal účinně pro
vádět. Pak je j odvolali a předali celou
záležitost Němcům. Nyni vytýkají, že
Němci neprovádějí odnacisování správ
ně. Jsou tu důvody: ze 600.000 vyšetře
ných nacistů bylo odsouzeno jen 116 a
celých 85% bylo vůbec osvobozeno. Dal
ší německou výtkou je. že výměnou vo
jáků americké okupační armády při
cházejí nováčkové, kteří se .nechovají
správné. Pcdle názoru Němců chovají
se k nim Francouzi méně mstivě než
očekávali. Stěžují si jen. že s nimi při
šlo mnoho civilistů, pro které je třeba
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opatřit b yty a potraviny. .Jinak ve fran 
couzském okupačním pásmu m ají Něm 
ci více naděje. V sárské oblasti bylo
dosaženo 65% předválečné těžby uhlí,
zatím co v britském Poruří jen 45%.
V západním Německu je tedy plno ne
spokojenosti a nenávisti vůči spojen
cům. Něm ci jsou nyní fysicky i dušev
ně daleko více vyhladověni, než tomu
bylo před okupaci M orálka stále více
upadá. Zločinnost mládeže se zvyšuje.
U Němců zůstaly jen zbytky původní
poctivosti. Skutečnost, že, chtějí-li se
udržet při životě, musí kupovat na čer
ném trhu, má na Němce horší vliv, než
na jiné národy. Němci jsou dosud pra
covití, ale m ají málo pobídky k práci.
M zdy jsou nízké a daně vysoké. Není
zboží a za cigaretu koupíte celý příděl
potravin na týden. Lidé utrácejí vše, co
mají, ze strachu před inflací. Je třeba,
aby se Němci mohli zbavit nynější men
ta lity lidí z gh etta Z otroků nevycho
váte demokraty. Jediné Francouzi po
chopili, co je třeba učinit. Otevřeli ne
jen všechny university ve svém pásmu,
ale založili i novou v Mohuči. Dovolili
cizím studentům studie na německých
universitách a německým v cizině.
Francouzská kulturní propaganda je
lepší než anglická neb americká. Musí
me si uvědomit, že nacismus byl sympto
mem, nikoli příčinou všeho špatného
v Německu. Je třeba změnit více, než
povrchní ideje, které vstoupily Němcům
do hlav. Musíme usilovat o úplnou změ
nu způsobu myšlení u Němců. Němci
se musí vym anit z nedostatku úcty
k jednotlivci, musí nabýti pocitu osobní
odpovědnosti a zbavit se svého zmate
ného, hysterického a nelogického způ
sobu myšlení. A ž dosud není náznaku,
že by tak činili.
K. H.

Československá dvouletka
N e j významnější britská národohospo
dářská revue Eeononrst otiskla článek
»Znárodnění a česká dvouletka« od své
ho pražského dop'sovatele. Autor dovo
zuje, že představitelé myšlenky znárod
nění průmyslu v CSR spojili nyní jeho
osud s dvouletým plánem, jehož úspěch
nebo neúspěch bude v očích světa znamenati úspěch ntfco zmar znárodnění.
Podle čs. mimstra průmyslu bylo zná
rodněno 2200 podniků z 1 1 .000, ale ty
zaměstnávají 6 1 % z plného počtu děl
níků. Znárodněný průmysl je také hospo
dářsky nejdůležitější.
Podle prohlášení mimstra průmyslu
jen některé obory znárodněného průmys
lu vykázaly zisk. Dva nejdůležitéjši. do
lováni a kovoprůmysl, vykazují vážné
ztráty. Zpravodaj zaznamenává výši
ztrát i zisky jednotlivých oborů průmyslu
a poznamenává, že velké české pivovary
a mnoho potravinářských závodů a cu
krovarů dosud nevykázaly bilanci.
N ejvíce při těchto číslicích překvapu
je, že vláda sama stanovila ceny výrob
ků. Ceny tyto znamenají značné zvýšení
a byly prý velm i pečlivě kalkulovány za
účelem spravedlivého poměru nejen k ce
nám zemědělských výrobků, ale i v po
měru ku mzdám a platům. Vláda usta
vičné zdůrazňuje potřebu sníženi cen, ale
dosud, vzhledem ke ztrátám v průmyslu,
s pramalým výsledkem.
T rvá skutečnost, že počátek dvouletk y zastihl hlavní průmysl, na němž její
úspěch záv si, v těžkém ztrátovém hos
podářství. Nejen to, ale všechín znárod
něný průmysl m u s í i n v e s t o v á t i
do zařízení během 2 let obnos, odhadnu
tý na 60 miliard Kčs. Není známo, kde
vláda najde tento kapitál. Je dosti blo
kovaných vkladů a dávka z válečných
zisků jisté vydá velké sumy, ale ty jsou

určeny pro ozdravění měny. Zdanění při.
rozené na tato vydání nestačí. Jsou jen
tři možnosti k získáni potřebného kapi
tálu: inflace, nucená půjčka tubo ujed
nání se znárodněnými bankami na poně
kud pochybné záruce. K 60 miliardám vy
dání do průmyslu neni připočítána ná
hrada bývalým cizím ani domácím m aji
telům za znárodněný průmysl. Prohla
šuje se, že náhrada se vyplatí z budou
cích zisků znárodněného průmyslu.
Jiným rysem dvouletky, jež třeba zdůrazniti, je, že j e j í ú s p ě c h s k o r o
ú p l n ě z á v i s í na d o v o z u sur o
v i n z c i z i n y . C S R nemá vlastních
surovin, jež by stály za zmínku, kromě
uhlí a dřeva.. Autor podrobněji zazname
nává naši potřebu surovin a zjišťuje, že
Sovětský svaz může poskytnoud jen ma
lou část, většina musí býti dovezena ze
západu.
Z a dovoz, a ť už z Ruska nebo odjinud,
musí býti zaplaceno. Čs. vývoz je dosud
daleko pod předválečnou úrovní. Podrob
nosti zná jen málo privilegovaných, po
něvadž čs. statist k y uvádí jen ceny. A č
koliv dnešní ceny vývozního zboží jsou
daleko vyšší předválečných, hodnota v
r. 1946 vyvezeného zboží dosáhla jen asi
polovinu předválečného. Měsíční statisti
k y zahraničního obchodu uvádějí jen
zboží, na něž bylo vydáno vývozní povo
lení, nikoli však zboží, jež bylo ve sku
tečnosti vyvezeno. Poněvadž mezi vývoz
ním povolením a skutečným vývozem
mohou býti četné rozdíly, bylo by užitečno, aby čs. úřady vyjasnily tento bod.
Plán takového rozměru jako čs. dvou
letka by se ovšem dal snadno kriťsovatí.
Výše uvedené poznámky nejsou však m í
něny kriticky. N a kr'tiku dojde, až se
budou ukazovat! výsledky. P ro nynějšek
dostačí zjištění, že Československo ae
podjalo ohromného úkolu, při jehož
úspěšném vykonání si zaslouží hojného
obdivu celého světa.

Vzestup Československa
Turecký časopis Le Journal ďOrient
uveřejnil v pros nci m. r. člá_ek o Čes
koslovensku a pokroku v něm dosaže
ném. Všichni cestovatelé jednomyslně
tvrdí, že Praha se stává nejdúležitějším
kulturním a hospodářským střediskem
ve Střední a Východní Evropě. Je to
město kosmopol tické, kde lze slyšet vše
chny jazyk y západní i slovanské; kona
jí se tu mez národní sjezdy a sjíždějí se
delegace z celého světa. Čs. průmysl by
byl již předsťhl předválečnou výrobu,
kdyby nenarážel na nedostatek pracovní
sQy. V krajich dříve obydlených němce,
kou menšinou musí čeští děL íci nahraditi Němce. Bude třeba racionaľsace a
systematického hospodářství, aby s ome
zeným počtem dělnictva byla předstiže
na výroba z r. 1938, což se má stát do
konce r. 1947 a částečně v r. 1948. Po
měrně uspokojivá těžba uhlí usnadňuje
vzestup průmyslu. V rámci průmyslové
znovuvýstavby je věnována největší po
zornost dopravě a výrobě vagonů. D rá
hy fungují normálně a vzdušná doprava
je zdokonalena, ačkoli bylo třeba napraviti mnoho škod. Za rok rozvinula ČSR
naprosto autonomně svůj zahraniční ob
chod. B y ly uzavřeny obchodní smlouvy
se všemi velmccemi'a s mnoha evropský
m i zeměmi. V červenci minulélK> roku
docílila Č S R nejpříznivějších číslic ve
svém vývozu a dovozu, takže byla po
tvrzena předpověď ministra zahr. ob
chodu, že Československo docílí do kon
ce roku vývozní hodnoty asi 1 a půl mi
liardy. Tato cifra má být pokládána za
minimální. Všechny význačné státy svě
ta isou eastouoeny mezi zeměmi, s nimiž
ČSR obchoduje.
K. H.
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Komunisté proti definitivě
Posl. Zápotocký (citujeme podle »Iiudéno p rá va «) prohiásu : »Definitiva ve
starém eopaisKém smyslu stařeno Rakousna je orzuou všeno vývoje a jednou
z nejvéuách překážek rycliléuo a sp.dvnéno vyřešeni siámézaměstnanecKé otázay . . . Starý pojem definitivy je copařsný a r e a k č n í . . . je nebezpečí, že
čím adie bude tato definitiva ve svém
bezducuém stavu udržována, stane se
skutečnou kletbou pr0 všechny státní
a veřejné zaměstnance.«
•/sou-li komunisté a ÚRO takto ote
vřeně pro zrušeni státnězaměsmanecké
definitivy, nelze v tom nevidět jasnou
snahu, učinit ze státních zaměstnanců,
kteří tak poctivé sloužili státu a repub
lice, přesaditelné a sesaditelné zaměst
nance, nucené brát ohled na mocenské
přesuny mezi
politickými stranami.
Místo nezávislosti, místo nestrannosti,
misto klidu by byli státní zaměstnanci
vystaveni prudkým nárazům předvoleb
ních a volebních bojů. Hrozba propuště
ní před volbami a po volbách by visela
nad dosud nezávislým souhrnem státních
zaměstnanců jako zneklidňující hrozba.
CSiava o existenci by dokonce u slabších
povah mohla odvádět od nestrannosti
k stranické závislosti a služfoiěkování.
V každém případě zmizela by navždy
představa úředníků, kteří přes všechny
mocenské přesuny mezi politickými
stranami slouží jen a jen lidu a repub
lice.
Proto strana lidová, která v definitíve
státních zaměstnanců vidí záruku ob
jektivní a nestranné služby republice a
v š e m u jejím u lidu, ačkoli se neuzavírá všem |iotřebuým reformám, které by
odstranily ua mnoha místech dosud za
chovalou byrokratickou koženost, vyslo
vila se tak jasně pro ochranu státnězaměstnanecké definitivy proti těm, kdož
by ze skutečných služebníků republiky
a lidu chtěli udělat »služebníčky«.

Likvidujeme

>.

Národní správa firm y X. Y . zastavuje
z nařízení ministerstva průmyslu výrobu
a zahajuje přípravné práce k likvidaci
podniku. Tak můžeme s malými obmě
nami čisti dei ně. Zaráží tu jedna okol
nost, že mnoho, ne li většina těchto pod
niků jsou staré známé fr m y s nejlepáí
pověstí doma 1 za hranicemi, prosperu
jící podniky a vývozem atd. Ponechá
me-li strai ou zející rozpory mezi poně
kud chlubným tvrzením, že jsme nahra
dili odsunuté Němce, a skutečností mno
ha set a vlastně tisíců zastavených podn!ků, jd. zde o pramen národního bohat
ství a zdroj vyšší životní úrovně. Každý
průmyslový podnik, nedíváme-li se naň
těsně přiléhajícími brýlemi ideologické
ho mámení, je kusem národního výboje
za lepší bytí a představuje soustředě
né úsiií často celých generaci osazenstva
a majitelů! Mnoho z nich, ne-li většina,
bylo zavedeno v zahraničí a jejich vývoz
představoval cenné akťvum pto náš za
hraniční obchod. Likvidace těchto podni
ků jen proto, že jeden neschopný resort
nedovedl opatřit druhému resortu náhra
du za osazenstvo, jež třetí resort odsunul
i s odborníky, je vlastně těžkým prohře
šením na órosperUě našeho národního ho
spodářství. Mnohé ze zastavených pod
niků ’«ou ovocem našeho staletého úsilí
o zprůvnyslovění země. Likvidaci tolika
podniků natáčíme vlastně kola vývoje
naznátek. ' kdvg se veřejnost* namlouvá
leccos jiného. Jakýpak nadhvtek průmys
lu u nás. když kus pořád ého textilu ne
ní k dostáni, když v hlavním městě státu
se musí shánět džbán ze skla celé ťédny,
když musíme dovézt pomalu kdejaký au

O B Z O R Y

tobus Jednou ze Švýcar a podruhé z Itá
lie, koyž naše pi»o*ary dovážejí strojní
zařízení v ceně půl milionu doiarů až z
Amer-ky, když jsme je před válkou v y 
váželi do celého světa atd. Líkvidujeme-j
ještě k tomu takové spousty průmyslo
vých podniků, zatím co je jiné národy
a státy přímo chůvě zařizují, nešetříce
při tom obětí, podobáme se náramné
marnotratnému synovi starostlivých ro
dičů, ničíme-li hlavni op„ry národního
blahobytu! Živí se pověry, jako bychom
měli průmyslu nadbytek, což není prav
dou, protože ho nemá nadbytek ani An
glie, za níž jsme v industrialisaci ještě
hodně pozadu. Dosavadní tempo likvida
ce vynucuje oprávněnou domněnku, že je
upřílišněné, s dalekosáhlými důsledky
hospodářskými. Těch pár desítek nových
podniků na Slovensku vzniklých nikdy
nevyváží sta a tisíce zastavených závodů
jenom v pchran či. Zatím v díme, jak tě
žiště našeho vývozu spočívá v zeměděl
ských produktech místo v průmyslových
jako kdysi, ačkoliv op-k byl by nejlep
ším svědectvím konsolidace našich po
měrů hospodářských.
F. K.

Dvouletka nebo revoluce?
Stavět lze jen tenkráte, až se přestane
bourat. Revoluce je vlastně — podle sou
du mnohých takové odklizeni trosek
přeživšího se řádu. Stále však nelze bo
řit a jednou je třeba zase stavět, aby
příští generace měly také co dělat. Vy
hlášenou dvouletku můžeme proto plným
právem považovat za takové rozhodnu
tí budovat válkou a poválečným chaosem
poškozenou budovu národního blahoby
tu. Lidé jsou však tvorové konservativní, i když slovo revoluce mají stále na
jazyku. Z tohoto zorného úhlu je třeba
posuzovat prohlášení ÚRO, že nemůže
zaručit klidnou práci, budou-li navráce
ny asi tisíce podniků jejich právoplat
ným majitelům z rukou národních správ,
které pod nejrůznějšími záminkami a
lichými obviněními byly do takových
podniků dosazeny. Věříme, že představi
telům těchto národních správ se nechce
z teplých pelíšků. Stačí znáti jen jejich
platy, jen zřídka kdy odpovídající kva
lifikaci nebo dokonce výkonům. Těžko
však chápeme, že za tyto sobecké zájmy
se staví domněle nadstranická vrcholná
organisace, o níž každý předpokládá, že
má opravdový zájem o zdar dvouietky.
Vyhovět v právním státě neslýchanému
přání, aby řádným občanům byla po
další dva roky vnucena kuratela ve for
mě národní správy, znamenalo by konec
právní jistoty, protože by již v tomto
státě neplatily dekrety presidentovy ne
bo stávající zákony, ale požadavky ÚRO,
jichž by jistě přibývalo úměrně se
zjištěním, že lze tak suchou cestou na
stolit vedlejší vládu! Stačilo by k tomu
tisíc porušení práva, zaručeného plat
nými zákony a dekrety presidenta, aby
zítra následovalo deset t>sic či ještě více
nespravedlností a pozítří třeba statisíce.
Vyhlédnutý podnik by se prostě získal
tím, že by se jeho vlastník obvinil
z asociálnosti a když by se mu po kří
žové cestě za spravedlností podařil dů
kaz neviny, již by se v podniku tak za
bydlila národní správa, že by dnes s od
voláním na dvouletku a po ní pak na
pětiletku č. 1. a ještě později na pěti
letku ě. 2. atd., nikdo nehnul! Tisíc těch
to národních správ se zabydlilo tak. že
se jim nechce opustit dobré bydlo a
v jejich prosrěch se má ohrozit i zdar
dvouietky. Kdo by pak mohl z těch sta
tisíců malých a středních podnikatelů
pracovat s chutí, kdvž bv nevěděl dne
a hodiny, kdv př«s k e c k o u dohodu a
dekrety hlavy státu přijde o
F. K.

Národ"! socialisté a »Obzory«
Ústřední orgán čs. strany nárouně so
cialistické pokládal m inulý týden za
v hodno v úvodníku prof. Bříška, který
odradil tolik intelektuálů od vstupu do
nár. soc. strany, vynést odsuzující posu
dek nad týdeníkem čs. strany lidové
„Obzory". Tak ve dnech, předcházejících
ju b ilejn í sjezd strany národních socia
listů, má být patrně vzbuzen u ju b ilu jí
cího členstva národních socialistů do
jem , že jejich síla je taková, že vedle
útoků na komunisty a sociální demokra
ty, si může „Svobodné slovo“ dovolit
také útočit na lidovce. Je to ukázka síly?
Ne. Spíše ukázka siláctví.

Zreformujme hospodářskou
samosprávu
Hospodářství plánovitě řízené klade
přirozeně větší nároky i na veřejnou
administrativu. Nemá-Ii se tato zvět
šovat! na úkor jakosti své práce, jest
třeba, aby rozhodující činitelé, hospo
dářství naše řídící, používali ve
áí
míre naší hospodářské samosprávy,
zvláště samospráyy odborové, předsta
vované dnes ústředními hospodářskými
svazy. Proto již budovatelský program
vlády z 8. července 1946 předvídal její
nové uspořádáni tak, aby činnost hos
podářské samosprávy byla zjednoduše
na a aby příslušné státní orgány měly
možnost s pomocí je jí říditi plánovitě
jednotlivá hospodářská odvětví.
Proto také vládním usnesením z 16.
července m. r. bylo uloženo Hospodář
ské radě, aby do konce září 1946 vypra
covala zásady osnovy zákonů o hospo
dářské organisaei. Proto také bylo ulo
ženo ministru průmyslu, aby na podkla
dě tohoto přípravného řízení připravil do
konce října osnovu zákonů o zřízení
ústředních svazů průmyslu a řemesla,
muiistru vnitřního obchodu pak, aby
připravil osnovu zákona o přebudování
Ústředního svazu obchodu a obchodních
komor.
Zásady byly hospodářskou radou v y 
pracovány a staly se předmětem jedná
ní ve vládě i předmětem připomínko
vého řízeni. Práce však nepokroěily tak,
aby mohly být předloženy příslušné
osnovy. A ť jest příčina tohoto zpoma
leného tempa jakákoliv, dlužno si uvědomiti, že jde o věc naléhavou, jeiíž
řešení nesnese přílišných odkladů.
Bs.

Němčina v telefonu
V minulých dnech proběhla tiskem
malá zprávička o tom, že veškerá om e
zeni v používání cizích řečí v telefonním
styku byla zrušena. Tato omezení, která
půl druhého roku platila, byla důsled
kem pochopitelného květnového rozhod
nutí vym ýtit všechno německé z našeho
života, tedy i něm činu z telefonních
rozhovorů. Brzy se ovšem přišlo na to,
že němčina není jen řeči nacistů, nýbrž
také řeči švýcarských obchodníků, řeči
rakouských přátel a že i mnozí cizinci,
neznajíce jin é řeči, dorozum ívají se
s Čechy nebo mezi sebou němčinou. D o
cházelo k trapným přerušováním tele
fonních rozhovorů, kdy rumunský diplo
mat, hovoře německy s m exickým p ří
telem, byl důrazně poučen o zákonech —
třeba přechodných — této země. Nyní
tedy tato květnová omezeni jsou zruše
na. N ení to triu m f němčiny, nýbrž prostě
uznání skutečnosti, že krom ě 65 m ilionů
Němců pokládají, bohužel — ař už se
nám to líbí nebo nelíbí — něm činu za
dorozumívací řeč další tisíce a m iliony
lidí. kteří jsou ňinnk sfetfhě tvrdě nepřá
telští vůči útočnému Německu, jako my
sami.
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0 Německo a jeho hranice
Dvě otázky, zdá se, budou hlavními kameny úrazu
při nadcházejícím jednání o Německo:
1. Otázka hospodářského splynutí všech čtyř dneš
ních pásem v Německu a vytvoření centrální správy
1 kontroly tohoto nového německého útvaru.
2. Otázka polsko-německých hranic.
Za podružnější otázku lze považovat okolnost, že
přes všechny úvahy o obsahu a dosahu budoucí smlou
vy o Německu není stále jasno, kdo by ji za Německo
měl závazně podepsat, nebo zda by se vytvořila ně
mecká vládní správa teprve na základě velmocenské
úmluvy. Stále častěji se v této souvislosti vyslovuje
názor, že by velmocenské rozhodnutí o Německu, vtě
lené v mírový protokol, mělo být vlastně podepsáno
každým Němcem: to je, že by se o velmocenském roz
hodnutí o Německu vyslovil německý lid obecným hla
sováním, čímž by se stalo takovéto rozhodnutí závaž
nějším pro všechny Němce, než kdj'by je přijala jen
částečná representace, která by v budoucnosti mohla
býtwopět obviňována, že, nepředstavujíc valnou většinu
německého lidu, ve skutečnosti německý národ zra
dila a tudíž nezávazala. (Co by se ovšem stalo, kdyby
německý lid při plebiscitu spojenecké rozhodnutí ne
schválil?)
Hlavní obtíží zůstane ovšem tvoření j e d n o t n é h o Německa. Celkem zdá se být shoda mezi všemi
třemi velmocemi, Anglií, Amerikou a Ruskem, že pů
vodně na nízký stupeň stanovený rozsah německého
průmyslu musí být zvýšen. O ú č e l u tohoto zvýšení
ovšem se už názory mezi Anglosasy a Sověty rozchá
zejí. Zatím co SSSR připouští nutnost zvýšit němec
kou průmyslovou výrobu, aby z běžné produkce mohly
být hrazeny sovětské reparační nároky, Anglie a Ame
rika mají v úmyslu rozšířit německou průmyslovou
výrobu, aby Německo vývozem svých průmyslových
výrobků vydělalo si na živobytí a uhradilo okupační
náklady anglické a americké. Od tohoto názoru k vel
kým investicím v dolarech a librách je nedaleko.
Zatím Německo je rozděleno na dvě hospodářská
pásma. Západní, které vzniklo nedávným hospodář
ským splynutím britského a amerického a sovětské.
Spolupráce mezi oběma pásmy zatím není. Anglosasové obviňují Sověty, že nedodávají ony nezbytné su
roviny a zejména zemědělské produkty, jichž vždy
k svému životu západní Německo potřebovalo, takže
tím vzniká další zatížení pro amerického a anglického
poplatníka, který ze svých peněz a živobytí musí při
spívat na pasivní okupační pásma v Německu. V dů
sledku toho zastavili Američané nejen jakékoli reparační plnění ve prospěch SSSR ze svých pásem — ale
zastavili dodávky průmyslového zařízení též i pro jiné
státy než SSSR, což je v naprostém nesouladu s repa
rační dohodou. V každém případě není toto zastaveni
v žádné souvislosti se sporem americko-sovětským.
Anglcsasové kromě toho viní Sovětský svaz, že celkem
s klidem pozoruje, jak na Německo musí Anglie a Amerika doplácet a jak se tím hospodářsky přece jen
oslabují. Rusko, které zničením celých oblastí, prů
myslu i půdy a miliony zabitých vojáků těžce dopla
tilo na tuto válku, je tu tedy viněno, že touto politikou
vůči západním Spojencům hledí vyrovnat aspoň tro
chu poměr válečných škod, které tak nerovnoměrně
postihly Anglosasy a Východ.
Přes toto ovzduší nepěkného vzájemného obviňo
vání a rozpůlenosti německého hospodářského života,
jeví se tu přece jen snaha sjednotit německé hospo
dářství tak. aby nebylo už přítěží pro nikoho. Ačkoli
je obecná shoda v tom, že Německo musí být po dlou
hou dobu pod společnou kontrolou všech velmocí, jeví
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se rozpor v otázce, j a k é Německo může být centrál
ní dozorčí správou velmocenskou nejlépe kontrolová
no. Mnozí západní komentátoři tvrdí, že nejlépe se
kontrola provádí, když je Německo rozkouskováno na
německé štáty, spojené vzájemně právě jen tou spo
lečnou kontrolou, ale jinak volným spojením federativním. Proti tomu je sovětské stanovisko opatrnější a
realističtější. Je totiž zřejmo, že velký státní útvar
o 65 mil. obyvatelích (tedy skoro dvojnásobný počet
obyvatel největšího ze sousedů Německa, Francie),
jímž Německo i po porážce zůstává, nemůže být
a nebude státem stroze centralistickým. Bude tu větší
či menší míra decentralisace. A tak západními theoretiky doporučovaná federalisace (která ostatně není
blíže nijak definována), jeví se být spíše myšlenkou,
jejímž otcem je pouhé přání a vzpomínka na předbedřichovské Německo. Nelze se totiž ubránit dojmu, že
horlivost, s níž je federalisace Německa doporučována,
vede ve svých praktických důsledcích opět k rozpůlení
Německa, při čemž by západní velmoci měly p o 1i t i ck y (s pomocí Herr Schumachera), h o s p o d á ř s k y
(s pomocí celkem zachovaného a investicemi ozdravě
lého průmyslu )a a d m i n i s t r a t i v n ě (s pomoci
sedmi západních států proti pěti východním) převlá
dající vliv proti východní polovině, kterou by tvořilo
pět federativních jednotek pod vlivem východním.
S hlediska československého není ani tak důležitá
ona hádka o to, zda budoucí Německo bude federací
nebo jen decentralisovaným státem, jako to, aby N ě
mecko nebylo rozpůleno oběma velmocenskými vlivy,
a aby tedy kontrola všech čtyřech velmocí zasahovala
do všech oblastí mezi Rýnem a Odrou. Proto správně
v memorandu československé vlády, které blíže vy
světlil čs. veřejnosti v rozhlasovém projevu státní ta
jemník dr. Clementis, je -takový důraz kladen přede
vším na otázku účinné a společné velmocenské- kon
troly německého života. Jestliže je pravda, že Němec
ko po této válce a porážce přestalo být s a m o s t a t 
n ý m rozhodujícím činitelem v mezinárodní politice,
v otázce míru nebo války, pak přece jen velké nebez
pečí Německa trvá. v tom. že tento početně obydlený a
přes všechna omezení nadále silným průmyslem dobře
vybavený státní útvar může být vážným nebezpečím
pro mír a pro bezpečnost jeho sousedů buď jako spo
jenec nebo jako objekt velmocenských kombinací.
V této souvislosti je třeba zdůraznit československý
zájem na tom, aby polsko-německá hranice na Odře
byla nejen zachována, nýbrž též všemi čtyřmi velmo
cemi ratifikována a garantována. Zdá se totiž, že ně
kteří američtí činitelé považují tuto náhradu, které ce
Polsku dostalo za území ztracená ve prospěch Ruska
na východě, za příliš vysokou. Kromě toho prý ohro
žují hospodářskou rovnováhu Německa. Proto, hodla
jíce ponechat Polsku bohaté kraje slezské, chtěli by
alespoň vrátit Německu zemědělské Pomořansko, pro
Polsko prý méně cenné. Kdyby se opravdu uskutečnily
pohrůžky, že dosavadní hranice německc-polská by
nemohla být garantována Západem, znamenaly, že
veškeré revisionistické snahy Německa by byly na
mířeny proti této hranici, to je proti Východu, bylo
by to nebezpečné nejenom nám a Polsku, nýbrž i obec
nému pokoji a klidu.
Musí být snahou čs. politiky všemožně nejen zacho
vání, ale i z a r u č e n í polsko-němeeké hranice pod
porovat. Je to nejen v zájmu polském, ale i v zájmu
našem, je to v zájmu míru, protože v zájmu úspěšné
obrany proti možné obnově Drang nach Osten (tato
tři německá slova ku podivu neilépe vystihují osudo
vou sounáležitost slovanských náredů).
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Tento postoj nic ovšem nemění na našich zvlášt
ních,' historicky a politicky plně odůvodněných požaj, davqích proti Polsku. Čs. vláda trvá na,svém požadav
ku (Kladsko,’ Ratibořsko, Hlubcicko) proti Ppl^ku.
Tento požadavek: neuplatňuje sice na. konferenci Ion . dýnské, kde se. jedná jen o území dodnes německém,
ale vyzvali jsme polskou vládu k dvoustrannému jed
nání o těchto našich spravedlivých požadavcích. Zatím
Poláci nejenom ani slůvkem nenaznačili, zda a v jaké
míře našim skromným požadavkům v duchu slo
vanské vzájemnosti chtějí vyhovět, ale ani ještě vů
bec neodpověděli, zda s námi o území kladském chtějí
vůbec jednat. Jistě by čs. ve*3jnost žádala z m ě n u

První kvítka
Pfebata o rozpočtu a poslední konflikty některých
ministrů s parlamentem, resp. s parlamentními výbo
ry — v konkrétních případech jde o ministry infor
mací a zemědělství,— ukazují prozatím obsahovou
neúplnost naší parlamentní demokracie. V rozpočto
vém výboru i v plenu byly učiněny právem důrazné
výtky; provedena' více méně přísná kritika hospodaře
ní mnohých resortů, ale rozpočet byl jednomyslně
schválen téměř beze’ změny. Dále, v rozpočtovém, in
formačním a zemědělském výboru většina ’ poslanců
postavila se proti oběma ministrům. Co se stalo ? Pro
zatím nic. Zásadní neúplnost našeho parlamentarismu spočívá v tom, že z kritiky nevyvodíme důsled
ky v rozhodujícím hlasování, na druhé straně z kon
fliktu, kterému není dán konečný výraz hlasováním
o důvěře, nevyvodí důsledky ani ministři, kteří by
měli sami položit v takových případech otázku důvě
ry, když není dána se strany členů výboru nebo plena,
jak je to přirozeným a normálním zvykem v každé
parlamentármi zemi. která nemá parlamentármi demo
kracii jenom na vývěsní tabuli. Bylo by to sice dnes
malé zemětřesení uprostřed Národní fronty, neboť je
možno se domyslit, že by KSČ a KSS se soiidarisovala
s oběma ministry. — Čistý Parlamentarismus zná jen
zákonodárnou a vládní, resp. výkonnou' moc, tato je
odpovědna oné, která má možnost ji sesadit. Národní
fronta však je mimořádným útvarem v mimořádných
dobách, je neoficiální vládou, na níž spočívá břímě dů
ležitých politických otázek. Je výrazem soustředěných
národních sil. I v Anglii, v zemi staré klasické demo
kracie, měli v nejvážnějších chvílích vládu národní
koncentrace. M y jsme zde v situaci, která prozatím
rovněž vyžaduje soustředěné síly. V Anglii národní
koncentrací nebyly dotčeny parlamentární zvyklosti,
neboť tradice parlamentarismu a politických svobod
jsou příliš silné a ovládají všechno myšlení, posuzo
vání a konání. Velká část kontinentu nežije z blaho
dárných politických tradic a svobod a současně i uzná
vání autority. Nedovede správně a moudře vyvážit mi
mořádnou nutnost soustředěné síly 3 politickými svo
bodami a tím i průvodními zjevy a zvyklostmi parla
mentarismu. Jen si představme, co by u nás na pří
klad bylo, nemluvíme o době před rokem, kdyby ně
která ze stran šla do oposice, a přece by to byl jen
přirozený a normální zjev parlamentárního systému.
Po vítězství museli jsme usilovat o zachování nej
základnějších pojmů parlamentárního systému, neboť
politický radikalismus stavěl se vůbec proti parlamen
tární demokracii. V Národní frontě za cenu obětování
části parlamentárního obsahu byl ochočován nezdra
v ý a protidemokratický radikalismus. Toto byla s hle
diska státních zájmů nutná cesta, ať s ní kdo souhla
sil, či nikoliv. Za tuto oběť však zaplatila naše demo
kracie také přiměřenou cenu. Franti P erou tk y© uěmž
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dosavadního stanoviska, podle něhož s ohledem na
polský i náš zájem na hranici oderskó-nisské ha me
zinárodní konferenci tento požadavek, zatím neuplat
ňujeme a tak úsilí o oderskou hraničí nekomplikuje
me; tato změna byla by nutná, kdyby Polsko stejně
neslovansky a nedemokraticky jako dosud odmítalo
diskusi o polsko-československýeh hranicích, jistě
právem lze se dovolávat v předvečer jednání.o fíěmecku a s o u b ě ž n é h o pblsko-českosloven^Véh- lerľ-iáni o Kladsku slovanské vzájemnosti. Není slovanskou
vzájemností takový stav, kdy — zavolá-li Praha: Slo
van, z Varšavy se vytrvale ozývá plk. Beek — a ni
koli- člověk!
Dr Luděk

Forman

snad nikdo nebude tvrdit, že je exponentem velkokapitálu, píše: » . . . je tu SNB, ZOB, OBZ a jak se vše
chna tato zařízení jmenují, jsou tu vězení, špiclové,
otvírači dopisů a odposíouchávačitélefonu . . . « . K upo
divu, v lidové demokracii, o které se tvrdilo, že bude
lepšim a svobodnějším systémem, objevila se některá
zařízení policejního absolutismu. — Když končí zima,
jsou vody ještě pokryty ledem, vrchy i roviny sněho
vými závějemi, ale přec jaro již není daleko. Nemůže
me chtít, aby ke konci zimy kvetly růže. Máme radost,
když jaro se ohlašuje prvními kvítky, které prorážejí
zledovatělou sněžnou pokrývku. Že jsme na cestě z po
litické zimy a ledů. které pokrývají ještě naši svobodu
a principy, bez kterých se opravdová parlamentární
demokracie neobejde, ukazují nám některé události
na půdě našeho parlamentu i mimo něj. A ť se liší
většina stran v názorech i v programech, ať jsou sebe
různější náhledy a taktika, což je právě přirozenou sa
mozřejmostí parlameutární demokracie, je zde společ
ný životní a živelný zájem soutěžiti na půdě politic
kých svobod a občanských práv, na pudě parlamentu
a zákonnosti. Kolikráte se cítili komunisté isolováni,
stěžují si, že se vytváří protikomunistická fronta. N i
koli. Nejde ani o reakci ani o kapitál. Vždyť velká
část politické moci i kapitálu nalézá se v jejich rukou
a přec cítí. jako by jim bylo ubližováno. Duch však není
v jejich moci. Myšlenku, rozum a cit nepodařilo se
ještě nikomu znárodnit ani zestátnit, ani různými jiný
mi opatřeními dostat pod jakékoliv komando, a také
se to pcd sluncem nikomu nepodaří. Společná fronta
svobodymilovných vytvoří se proti každému, ať stojí
kdekoli, bude-!i chtít pod maskou, či bez masky, svo
bodu obejít anebo popřít. Budoucí vývoj ukáže, zda po
litický radikalismus přijme zásady československé de
mokracie, které máji hluboké kořeny v této zemi a
které se probouzejí v podobě prvních jarních kvítků
na půdě našeho parlamentu a ve veřejném mínění.
Můžeme být s dosavadním vývojem spokojeni, i když
víme, že veřejné mínění v celku je nespokojeno, nepo
kládajíc jej za dostatečně rychlý. Je třeba si pvědomit, že všechno na světě, než uzraje, musí nejdříve v y
růst. V politice, více než kde jinde, je třeba trpělivosti.
Každý klidí to, co dříve zašil. Kdo sel koukol, samo
zřejmě nebude klidit pšenici. Každá protekce, pokud
pomáhá do sedla více méně neschopným, ztrácí po
čase svůj vliv, každé chytrácké využití »příhodných«
chvil, později se nevyplácí. Nakonec každý ukazuje
jen to, co umí. Všichni občané, bez rozdílu postavení,
dobře dnes pozorují, srovnávají a dobře zaznamenávají
v paměti vše, co každý představuje, co nabízí a co dělá.
To se týká nejen jednotlivců na odpovědných místech,
ale i celých směrů a stran. Je třeba, aby si každý,
koho se to týká, uvědomil, že je pod stálou kontrolou
veřejného mínění, které pracuje v každé chvíli, ať se
muže projevit, či nikoliv.
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Dělba moci ve spolkových státech
Za druhé světové války byla nám několikráte na
značena pravděpodobnost středoevropské federace
slovanských států a myšlenka tato byla pak rozšiřo
vána dále na východ. Federace tato nestala se skut
kem; zmínka o ní byla však pro mne podnětem k po
drobnému studiu otázky spolkového státu, aniž jsem
tušil, že formou autonomie a státu spolkového bude
se nutno zabývati i při řešení důležité a snad nejdůležitěj'* věci v naší ústavodárné práci. President dr.
Edvard Beneš v projevech londýnských i v projevech,
učiněných již na území republiky, prohlásil výslovně,
a to několikrát, že republika Československá bude stá
tem j e d n o t n ý m ; totéž konstatuje košický pro
gram, ovšem s dodatky, jež, byvše provedeny ne dosti
opatrně, mohly by býti pravým opakem jednoty státu.
Výměna myšlenek mezi Prahou a Bratislavou v po
slední době přesvědčila mne, že je třeba ujasniti naší
čtenářské obci rozdělení pravomoci ve státě spolko
vém (E tatfédératif). V projevech slovenských politiků
zaměňuje se totiž někdy pojem jednotného státu za
centralismus a pojem spolkového státu za decentralisaci, ačkoliv jednotný stát může býti spravován právě
tak centralisticky, jako naopak, a spolkový stát není
podmínkou decentralisace. Píši tuto úvahu sine ira et
studio, jsa veden jedině snahou přispěti k vyjasnění
pojmů a tím i k přípravě půdy, na níž by byla možná
upřímná, bezelstná dohoda mezi oběma národy, které
v uplynulých právě dobách přinesly myšlence svobody
s t e j n é o b ě t i krví i statky hmotnými.
Formu spolkového státu převzaly Spojené státy
americké (1787), Kanada, Austrálie, Švýcarsko, Me
xiko, Argentina, Brazílie, Venezuela, Spojené státy
jihoafrické, Rusko a Jugoslávie. Spolkovým státem
bylo také Německo od r. 1871 až do r. 1933 a po roce
1918 i Rakousko. Není na tomto místě možno pojednati o ústavách všech těchto států; jednak, pokud jde
o základní ustanovení státu spolkového, jsou si všeehny velmi podobny, jednak, kde se liší, jde o zvláštní
poměry, způsobené rozlehlostí a kulturní výši obyvatel
stva, poměry dopravními, finančními, blízkostí či
vzdáleností útočného nepřítele a pod. Pro nás a naše
poměry nemůže věru býti směrodatno, jak řešil svůj
státní útvar SSSR, když musí správo váti nejen země,
ležící na západ, nýbrž i země, ležící na východ cd Ura
lu, nebo Austrálie, či státy americké, ač i tu bez v ý 
jimky bylo postupováno vždy podle ustálených pravi
del a jasných pojmů všeobecného práva státního. Pro
to jako příklad velmi poučný pro řešení důležité otáz
ky ústavní uvedu v dalším jen dva státy evropské,
které svými podrobnými předpisy kompetenčními a
správními mohou pro otázku rozdělení moci býti pro
nás poučné, i když u nás o spolkový stát nejde.
Definici spolkového státu podal u nás ve Slovníku
veřejného práva I. prof. W e y r , který pod heslem
»Form y státní« praví na str. 687., že podstatou jeho
je povaha korporační; nevzniká smlouvoů dílčích stá
tů. nýbrž na základě spolkové ústavy. Vzepření dílčího
státu proti ústřední moci státní není porušením
smluvní povinnosti, nýbrž porušením ústavy; je to ve
lezrada nebo rebelie. (V době, kdy pojednání psal, ne
mohl W eyr ještě znáti ústavu SSSR z r. 1936). Celko
vý stát považuje se za svrchovaný, dílčí státy ne; jiný
názor má za to, že svrchovanost je dělena mezi spol
kový stát a státy dílčí. Státní národ, obývající spolko
vý stát. má v zásadě dvojí státní občanství. Zákony
spolkového státu platí bezprostředně pro všechny
státní občany a neni třeba zvláštního jich provádění
dílčími státy. Zákonná kompetence spolku je v ústavě
výslovně vypočtena; co zde není uvedeno, patří dílčím
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státům. Zákony spolkové mají větší váhu než zákony
států dílčích. Zásada lcre posterior derogat priori (poz
dější zákon ruší zákon starší) neplatí pro poměr mezi
zákonem spolkovým a zákony dílčích států. Stát spol
kový má kompetenční kompetenci, t. j. on určuje, po
případě mění nejen svou vlastní příslušnost, nýbrž
i příslušnost dílčích států. Prof. J i ř í P r a ž á k (Zá
kladní rysy všeobecného práva státního) praví: Unie
reální (kde společná osobnost panovníkova určena je
ústavou a ne jen okolnostmi nahodilými) může se
stupňovati ještě dále a dostoupiti tam, že se tvoří ve
dle soustavy států dílčích ještě samostatná státní moc
centrální, v kterémžto případu pak mluvíme o státu
složeném (civitas composita), nebo o státu spolkovém.
Mezi četnými autory německými definuje J e 11 i n e k
(Allgemeine Staatslehre 1922) spolkový stát jako su
verénní stát, utvořený z většího počtu států, jehož
státní moc vychází z jeho států dílčích, spojených ve
státní jednotu. Je státoprávním státním sdružením,
které zřizuje panství nad sdruženými státy, jehož
účastníky jsou však vždy státy samy.
Prof. Dr U. Lampert z Friehurgu (Das schweize
rische Bundesstaatsrecht. Zürich, 1918), aby stanovil
charakter státu spolkového, klade pět otázek:
1. Spočívá státoprávní ústrojí Švýcarska n a ú s t a 
vě, závazné pro všechny kantóny, a nikoliv jen na
smlouvě, kterou lze zrušit? (SSSR a Jugoslávie však
r. 1936 a 1945 zrušení připustily a přes to zůstaly
státy spolkovými.)
2. Je náš nový stát nositelem práv ( k o r p o r a c í ) ,
je to stát samostatný, který spravuje veškeré věci
spolkové ?
3. Vykonává své úkoly n a z á k l a d ě s v ý c h
v l a s t n í c h p r á v a ne z rozkazu kantonů?
4. Tvoří všecky kantóny j e d i n é s t á t n í úz e m í, pokud jde o záležitosti spolkové ?
5. Tvoří občané všech kantonů j e d i n ý s t á t n í
národ?

A poněvadž nutno na všecky tyto otázky odpovědět
kladně, je Švýcarsko státem spolkovým a nikoliv jen
svazem států (Confédération ďE tats), který spočívá
na smlouvě, jež netvoří nový stát, kde jde o pouhou
s o c i e t a s (a nikoliv o korporaci), kde moc ústředí
je přenesena na kantóny, kde není spojení státopráv
ního, kde každý člen může vystoupit a societas může
býti zrušena. Jedním z těchto spolkových států je tedy
Švýcarsko.
Nejdříve několik slov z jeho ústavní historie. Počát
kem srpna 1291 uzavřely spolek tři kantóny, tenkráte
zvané »O rte«, a to Uri, Schwyz a Unterwalden; k nim
přistoupily Luzern 1332, Zürich 1351, Glarus a Zug
1352, Bern 1353, Friebo.urg a Solothurn 1481, Basilej
a Schaff hausen 1501 a Appenzell 1513. Toto byly zá
kladní, plnoprávné švýcarské »O rte«. K nim přidružily
se »zugewandte Orte«, jež měly sice stejné povinnosti,
ale méně práv, a těmi byly: republika Gersau, opatství
Engelberg, město a opatství St. Gallen, Biel, Grau
bürden, Wallis, biskupové v Basileji a Kostnici, hrabě
z Neuenburgu a pod. K tomuto území náležely ještě
obce poddané (Unterthanenländer). Byl to svaz států,
utvořený bez ústavy, a veškerá práva a veškeré povin
nosti pro každý kantón obsahoval jeho »Bundesbrief«.
Jediným orgánem byla Tagsatzung, do něhož každý
kantón vysílal po 2 zástupcích, kteří jednali přesně po
dle daných jim instrukcí. Toto ústavní řešení vytrvalo
až do r. 1798.
V tomto roce byli povoláni do Švýcar Francouzi,
kteří po vzoru ústavy direktoriální prohlásili Švýcare
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sko za stát jednotný o 22 kantonech. Zřízeny byly
2 sněmovny, senát a velká rada s 5členným direkto
riem. Když direktorium padlo, žádán byl Napoleon
0 zprostředkování, a odtud nazývá se ústava, takto
zprostředkovaná, ústavou mediativní; byla v platnosti
od 1803 do 1815, a stát v období 1798-^1802 nazýván
byl Helvetskou republikou. Napoleonova mediativní
ústava něutvořila však. stát jednotný ani svaz států,
nýbrž měla již v sobě prvky státu spolkového. Spolko
vým orgánem byla Tagsatzung, do níž velké kantóny
vysílaly po 2, menší po 1 zástupci; členové sněmovny
jednali a hlasovali přesně podle instrukcí a příslušnost
sněmovny se vztahovala na tyto věci: vypovídání vál
ky, uzavření míru a spolků s cizími' státy, smlouvy
obchodní, kontingent vojska a kapitulace, t. j. najímá
ní mužstva ve Švýcarsku pro stát cizí. Sněmovna za
sedala vždy po jednom roce v Luzernu, Bernu, ZürL
chu, Friebourgu, Solothurnu a v Basileji, a předseda
kantónu, v jehož obvodu sněmovna zasedala, byl pro
dotčený rok zároveň jejím předsedou.
Nová ústava z 8. září 1811 zavedla znovu formu
svazu států, vídeňský kongres zaručil- území 19 kantonů a přidal k nim Wallis, Neuchátel a Ženevu. Pra
vomoc ústřední spočívala jedině na dobrovolně postou
pené pravomoci kantonů; ve sněmu měl každý kantón
pouze 1 hlas, vázaný instrukcí. Předsedou sněmu byl
předseda kantonů Zürich, Bern a Luzern. Pokusy,
podniknuté v letech třicátých o zesílení ústřední moci,
zůstaly bezvýsledný. Tak zůstalo až do r. 1848. V tom
to roce 12. září h l a s o v á n í m l i d u , a to většinou
340.199 proti 198.013 hlasů stalo se Švýcarsko s t á 
t e m , s p o l k o v ý m . Dne 29. května 1874 odhlaso
vána byla nová ústava, která po některých doplňcích
trvá až podnes. O kantonech praví čl. 5. ústavy: »Kan
tóny jsou suverénní, pokud, jejich suverenita není obmezena ústavou spolkovou a vykonávají veškerá prá
va, která nejsou přenesena na moc spolkovou.« R o z 
d ě l e n í p r a v o m o c i mezi ústředí a kantóny je
podle prof. Lamperta toto:
1. Věci; na nichž usnáší se v ý l u č n ě ú s t ř e d n í
p arla m en t a jež také p rová d í výlučně
ú ř a d y ú s t ř e d n í ; jsou to: zahraničí, pošta a
telegraf, železnice, vysoké a vyšší školy, cla, výroba
a prodej lihovin, regály, měna, prach, vystěhovalec
tví, soukromé pojišťovny, nároky kantonů vůči cizině,
veřejné práce a expropriace k nim, věci živnostenské,
loterie, ochrana manželství, způsobilost k závazkům,
právo obchodní, obligační a směnečné, právo autorské,
patenty, ochranné známky, konkursní a exekuční řád,
právo občanské a trestní, rozhodování o míru a válce,
smlouvy s cizinou, i když jde o kantóny. Úřední styk
s cizinou jen přes ústředí, které také udržuje subsidiárně v kantonech pořádek.
2. Věci, jež usnáší zákonodárství spolkové a spra
vuje ú s t ř e d í s p o l e č n ě s k a n t ó n y : vojsko,
obchodní rejstřík a pozemkové knihy.
3. Věci, jež z á k o n o d á r n ě p a t ř í ú s t ř e d í
1 k a n t o n ů m, j e ž v š a k s p r a v u j í k a n t ó 
ny: míry a váhy, bezdomovci, epidemie, dobytčí ná
kazy, obchod s potravinami a zbožím zdraví nebezpeč
ným, ochrana dělnictva, vrchní dohled na vodní stav
by a lesy, zužitkování vodních toků, silnice a mosty,
věci obchodních cestujících, lov a rybolov.
4. Zákonodárství i provádění přísluší jen k an t o 
n ů m, a v š a k ú s t ř e d í m á p r á v o n a ř í d i t i
z a c h o v á n í u r č i t ý c h z á s a d : školství, mimo
uvedené ad 1, věci církevní, pohřební, organišace sou
dů, věci tiskové, právo spolkové, politické, práva obča
nů, smlouvy kantohů mezi sebou, hraniční věci kantontL, O B Z O R

Y'

5.
Z á k o n o d á r s t v í i s p r á v a jen kanton á 1n í: obecní a okresní zřízení, chudinství, úřadová
ní, organišace a řízení soudní.
Kantóny jsou zavázány: neuzavírati politické smlou
vy mezi sebou, ostatní smlouvy (i s cizinou) předkládati ústředí ke schválení, poskytpvati právní podporu
ve věcech civilních i trestních navzájem, zameziti dvojí
zdanění, občany cizích kantonů považovali před soudý
za své občany a pečovati o nemajetné nemocné cizích
kantonů.
Ústřední úřady švýcarské sídlí vesměs v Bernu a
rozděleny jsou na sedm departementů: I. Politický
dep.: zahraničí, vnitro, obchod. II. Dep. v n i t r a : kul
tura, vědy, umění, vodní štavbý, státní stavby, lesnic
tví, honba, rybolov, vodní právo. III. Dep. s p r a v e d l 
n o s t i a p o l i c e j n í : věci právní, poz. knihy, po
licie, bezdomovci, postrk, policie dopravní, cizinci, vy
hoštění, udělování milosti, pojišťovny, ochrana duš.
vlastnictví, patenty, vzorky a právo autorské. IV. V oj e n s t v í. V. F i n a n č ň í a c e 1n í, VI. N á r o d n í
h o s p o d á ř s t v í : průmysl a obchod, soc. pojištění,
zdravotnictví, zemědělství, veterinářství. VII. P o š t y
a ž e l e z n i c e . Těchto sedm ministerstev obstarává
veškerou ústřední agendu cd r. 1874 až podnes. Před
nosty departementů volí sněmovny na 3 léta.
Podle čl. 42 ústavy hradí se vydání Spolku: výno
sem spol. jmění, výnosem cel, výnosem pošt a telegra
fů, výnosem monopolu prachového, polovicí výnosu
vojenské taxy a — a to hlavně — příspěvkem kanto
nů, jehož výši určuje spolkové zákonodárství podle po
měru daní v kantonech předepsaných.
Toto rozdělení pravomoci mezi ústřední vládu a
kantóny mohlo by býti tcučným i pro řešení důležité
otázky naší. Poučným však je i ustanovení, obsažené
v ú s t a v ě v ý m a r s k é ze dne 11. srpna 1919 č.
152, které se ústava rakouská velice podobá. Výmarská
ústava, vypracovaná za účasti předních znalců státní
ho práva, stanovila kompetenci mezi říší a zeměmi tak,
že kompetence ú s t ř e d í je buď a) výlučná, nebo
b) podmínečná v tom případě, že ji říše skutečně vy
konává, c) říše určuje zásady a podrobnosti určí státy
dílčí nebo konečně di potřeba vyžaduje j e d n o t n é
předpisy.

Do v ý l u č n é kompetence ústředí, kde země ne
smějí tuto vykonávat! ani když ústředí ji neprovádí,
patří: zahraničí, vojenství, měna, cla, jednota celního
území, doprava zboží pošty, telegraf, telefon, kolonie,
státní příslušnost, volnost pohybu, vystěhovalectví a
vydání cizím úřadům.
P o d m í n e č n á : země jsou příslušné jen, když
ústřední stát svou příslušnost nevykonává: právo ob
čanské a trestní, soudní řády, pasy, cizinecká policie,
chudinství, tisk, věci spolkové a sbromažďovací, popu
lace, zdravotnictví a veterinářství, ochrana rostlin, so
ciální péče, odborové svazy, váleční poškozenei a je
jich pozůstalí, vyvlastnení, znárodnění přírodních
statků, výroba a distribuce, obchodní míry a váhy, pa
pírové peníze, banky a bursy, obchod s potravinami a
zbožím denní potřeby, živnosti a doly, pojišťovny, ná
mořní plavba a rybářství na moři i pobřežní, železnice,
plavba vnitrozemská, motory pozemní, vodní i vzduchoplavba, silnice, divadla a biografy.
Z á s a d n í ustanoveni vydává říše tam, kde jde o
práva a povinnosti společností náboženských, školství,
otázky úřednické všech veřejných korporací, právo
pozemkové, dělení pozemků, péči bytovou, pohřbívání.
Podle čl. U ústavy může říše vysloviti zásady o pří
pustnosti a způsobu vybírání zemských dávek, má-li
býti zabráněno dvojímu zdanění, přílišnému zatížení
veřejných obchodních eest poplatky, daňovému zatí57

žení dovozu ve prospěch domácí výroby a vývozním
prémiím.
.
P o t ř e b a , j e d n o t n ý c h p ř e d p i s ů ,je důvo
dem příslušnosti říše (čl. 9), jde-li o veřejný pořádek
a bezpečnost.
Nevykonává-li říše svou zákonnou povinnost, příslu
ší tato zemím, s vyloučením ovšem výlučné působnosti
říše (čl. 6). Říšská vláda má právo odporu proti zem
ským zákonům, vydaným v oboru působnosti podmí
nečné (čl. 7, odst. 13.). Podle čl. 13. ústavy říšské zá
kony ruší zákony zemské; v pochybnosti o slučitel
nosti zemských zákonů s právem říšským mohou se
obě strany dovolávati rozhodnutí říšského soudu. Říš
ské zákony provádějí úřady* z e m s k é , není-li nic ji
ného v zákoně ustanoveno. Podle čl. 15. vykonává
ř í š s k á v l á d a dozor ve věcech upravených říší a
může vydá váti všeobecné pokyny i ve věcech, jež upraveny říší, prováděny jsou zeměmi a může také se
souhlasem zemí vysiati k nižším úřadům své zmoc
něnce; země jsou povinny zjištěné závady odstraniti;
v případech sporných rozhoduje státní soud. Říšskou
vládou pověření úředníci v zemích mají býti zpravidla
příslušníky těchto zemí (čl. 26).
Podle čl. 48. mohl říšský president vojensky zakročiti proti zemi, která neplní povinnosti zákonem jí ulo
žené, byl však povinen opatření toto oznámiti ihned
říšskému sněmu, který opatření to může zrušiti. Za
stoupení zemí v ř í š s k é r a d ě upravují čl. 60 až
65 tak, že každé zemi přísluší tu nejméně jeden hlas,
u větších zemí jeden hlas na milion obyvatelů, ne však
více než dvě pětiny všech; ve výborech, bez rozdílu
lidnatosti, má každá země hlas jediný. Země jsou za
stoupeny členy svých vlád. Předsedá člen říšské vlá
dy. Ř í š s k é m u s n ě m u předkládá návrhy říš.
vláda se souhlasem ř. rady (čl. 69). Není-li tohoto sou
hlasu, předloží návrh sama ř. vláda, musí však sněmu
sděliti i odchylné stanovisko ř. rady. Totéž platí o říš.
radě. Říšská rada může vysloviti námitky proti záko*

Úžasná jízda
O vánočních svátcích, kdy noviny po celém světě bývají
zaplaveny přáním i dobré vůle a kdy se vědomě zapomíná na
vnější svět, vypadají věci mnohdy pokojněji než snad ve sku
tečnosti jsou. I kdybychom nevzpomněli na Picardovu myš
lenku úžasného útěku, kterým se v šíleném kvapu hrnou vši
chni lidé, nevědouce kam, přece každý aspoň trochu pocítím e,
že o vánocích se člověk mezi svými najbližším i ocitá vě světě
mnohem přirozenějším, než je ten, ve kterém se pohybuje sko
ro po celý ostatní rok. A le když pak v těchto lednových dnech
znova zapadáme do proudu všedních dni, neuvědouiíme si
aspoň na chvilku, jak šílená je jeho rychlost a jak málo zná
mý, ba vůbec neznámý jeho cíl?
Týká se to všech možných stránek našeho života. Jaký cíl
a jaký smysl má největší část dnešních uměleckých děl, od
obrazů až po rom ány? Radost z pohledu nebo úžas nad drama
tem — na něco takového je jic h tvů rci zřejm ě ani nemyslili.
Jak dokonale má zase pravdu Picard, který upozorňuje na to,
že dnešní člověk je činný právě jen proto, aby byl činný. Aby
co nejvíce na sebe upozornil. Aby mohl co nejčastěji provolá
vat: já, já, já!
A le obraťme se do veřejného života. Vypravujm e si na p ří
klad malou vánoční povídku, naprosto ne dickensovskou nebo
herrmannovskou, ale jistě plnou ducha českých vánoc 1946.
V m inulém březnu se vystěhovalo z Nedašové Lhoty na
Vherskobrodsku asi třicet rodin pod, Jeseníky, do Velké Střel
né v okresu moravsko-berounském, kam byli přikázáni osidlovacím i úřady. Již v pozdním létě začaly však v je jic h okolí
proskakovat pověsti, že se budou musit spolu s okolním i dědi
nami znova vystěhovat. Pak dojela jakási autorita z Prahy a
nařídila jim , že nesměji vykopávat brambory, že to za ně
obstarají vojáci. V ojá ci skutečně p řije li, ale brambory zůstaly
v zemi, třebas Icolonistú sami m u sili vojákům vypomáhat ve
stravě. A třebas čas plynul — nikdo nic nerozhodoval a kolo
nisté zůstávali zatím na svých místech, ve statcích, které pře
ja li zpustošené a které si se značnýní vynaložením práce a
nákladu opravili. P o vánocích však znenadání p řijela vojenská
auta u
osadyíci, nas^upujte! K om .se te ti mají..stěhovat?
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nům, usneseným ř. sněmem. K námitkám musí ř.
sněm znovu ve věci zaháiiti rozpravu a nedojde-li
k dohodě, může president do. 3 měsíců naříditi refe
rendum; neučiní-li tak, má se za to, že zákon usnesen
nebyl; s výjimkou, že ř. sněm setrVal na svém původ
ním usnesení většinou dvoutřetinovou. Změní-li říš.
sněm ústavu proti vůli ř. rady, nesmí ř. president zá
kon vyhlásiti, žádá-li ř. rada referendum (čl. 76). Říš.
sněm nesmí bez souhlasu ř. rady zvýšiti položky roz
počtu, jinak nastává postup výše popsaný při konflik
tu ř. rady s ř. sněmem. Souhlasu ř. rady je třeba
k stanovení poplatků dopravních a ř. rada má poradní
hlas ve správě telegrafů a telefonů.
Š k o l s t v í je společné státu, zemím i obcím (čl.
143); dohled vykonává stát. Říš. zákon stanoví zásady
a země provedou ustanovení o zřizování škol, společ
ných témuž náboženství nebo témuž názoru světové
mu, a stáť, země i obce přispívají chudým k návštěvě
vysokých a středních škol, školství odborné upravuje
zákon zemský, dozor vykonává stát. Takto byla upra
vena v říši příslušnost ústředí a příslušnost jednotli
vých zemí do r. 1933.
Z obou uvedených příkladů vysvítá jasně, že ústavy
obou států — států n e j e d n o t n ý c h — vyhradily
ústřednímu sněmu a ústřední vládě kompetenci velice
širokou přes to, že oba spolkové státy byly utvořeny
ze zemí původně zcela suverénních a ze zemí, jež ve
státu spolkovém zůstaly suverénními, pokud jen ne
byla jejich suverenita obmezena spolkovou ústavou ve
prospěch orgánů spolkových. Tím více bude třeba, aby
u státu jednotného, za jaký Československou republi
ku prohlásili jak president republiky, tak košický pro
gram a za jakou ji prohlašují nadále i Slováci, byla
dána ústředním orgánům příslušnost taková, jaká ná
leží orgánům státu jednotného, a která podle mého
náhledu (má-li republika zůstat státem jednotným)
nemůže býti menší, než jakou jsou nadány ústřední
parlament a vláda výše uvedených států spolkových.

Bohdan Chudoba
M ěli snad vytušit svůj osud, a i kdyby ho vytušili, kdy st m ěli
najít volnou ch v íli na objevení nových sídel — js o u -li jaká —
když posud každý den strávili p iln ou prací ua poli nebo na
svých zpola rozbitých staveních? A jak m ají — d ozvědí-li se
nakonec, kam, — převézt v těchto zim ních dnech svůj dobytek
na otevřených vozech?
/1
Nevídáno, třicet rodin! Co to je p roti slávě manifestací?
Co je to p roti proudu lidstva, které se všechno kamsi hrne?
Co je to p ro ti lidové, socialisující demokracii? Co je to proti
velkém u slovanskému nástupu do světových dějin?
A le nem ylm e se! Nemysleme si, že jen těch třicet rodin
se chvěje zim ou na nákladních autech, na kterých pojedou —
do neznáma. I to prchající, úprkem běžící množství, které nic
nechce slyšet o třiceti rodinách ve Velké Střelné, které nic ne
chce slyšet o týraných Charvátech v jihomoravských vsích,
které nic nechce slyšet o slovenských částech Oravy a Spiše,
jež zůstaly pod polským panstvím a v nichž polská vládní po
licie denně i nočně střílí naše lidi na potkání, které nic ne
chce slyšet o zubožených uprchlicích z Kladská, Ratibořská a
Hlubčicka — i toto slepé m nožství se přece nějak také za
chvěje. Tehdy na příklad, když jde o peníze. I ten nejneci
telnější musí žít a k tom u je třeba peněz, 1 kdo vytrvale běží
v jednom proudu spolu s ostatními, musí se udržet na, nohou
a k tom u je třeba peněz. A kdo chce dobře na sebe upozornit
a hodně hlasitě vy křikovat své já, také potřebuje peníze.
A p roto se i m nožství zachvěje, když jde o peníze.
Šlo o ně p ři rozpočtu. Kdekdo ve státě pochopil, že jde
o jeho peníze. Kdekdo věděl, že ohrom ným i výdaji státního
stroje bude zatížen především jeho vlastní rozpočet. Poslanci
ústavodámého národního shromáždění výstižně tlu m očili toto
smýšlení občanstva a pronášeli sžírající řeči na účet toho neb
onoho resortu — ale kdo z nich m ěl odvahu nezvednout ruku,
když se nakonec rozpočet schvaloval v plné šíři? Ovšem, ne
zvednout ruku, znamená dostát stigma někoho, kdô nejde
s proudem. Účastnit se úprku znamená naopak m ít rukú co
nejvíce vztyčenu, Aspoň ták, ják jsm e to nedávno viděli, ve
film ových aktualitách na.,snímku z voleb,v,je d n o m ještě,vipe
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socialisujícim demokratickém státě: vhoď černou kuličku a
pak hezky góringovsky zvedni ruku s otevřenou dlaní, aby
bylo možno kontrolovat, že jsi kuličku opravdu hodil.

hledala a nacházela prostředky so'ukromými cestami? Říká
snad někdo, koho brzy vyloučím e ze svého středu a zanechá
m e v příkopu, že jestliže tato péče byla někde nedostatečná,
m ohl ji stát doplnit? A le kdež, jediná možná cesta je postátnit
j i docela a připsat na rozpočet. P ro č jsme m ěli posud lázně
v držení soukromém a obecním? Říká snad někdo, že volnou
léčbu pro potřebné bylo možno vynutit si v nich zákonem? Ale
kdež, postátněte je všechny, zatěžte novým i úřady a připište
na rozpočet. P ro č jsme m ěli posud nemocnice vydržované ná
boženskými řády, kde mnoho ubožáků našlo útulek, aniž by
to stát co stálo? Říká snad někdo, že je - li málo nemocničních
lůžek, může stát postavit nové nemocnice? Jaký nesmysl!
Správná cesta je postátnit ty řádové a připsat na rozpočet.
A prchá se dál. Picard tvrdí, že je výhodné prchat m oton sovaně. A tak tedy ohromeni, s rukama vztyčenýma k sou
hlasu, se vezeme. Občas se někdo z nás vzpamatuje, vykloní
se z okna a zahrozí dopředu, směrem k řid iči: Ty, ty ty, řidiči!
K am nás to vezeš? Kam nás to vezeš? Ale řid ič neodpovídá.
A není ostatně slušné mnoho se ho vyptávat. Vždyt je společné
s námi zapsán v jedné frontě nebo v jednom spolku. A veze se
také, jako my všichni. Je ohromen tou úžasnou jízdou. A kdo
není?
.
.

A toto množství tedy prchá dál. Se vztyčenýma rukama.
Vztyčené ruce vídáme u toho, kdo je překvapen a ohromen.
Ohrom en něčím, o čem neví, odkud to vlastně přichází. Se
vztyčenýma rukama m oh li také být odváženi zemědělci z V e l
ké Střelné. Se vztyčenýma rukama — vzdáváme se — jsme
si také m ohli představit velkou většinu resortních ministrů
před je jich vlastními rozpočty. P tejm e se: určuje snad ministr,
jaký bude rozpočet jeho úřadu? N ikoli, nýbrž úřad rozhoduje,
jaký rozpočet má m in istr zastávat. Před desíti lety byl, žil
stát, který si jm enoval komisi pro úspornější organisaci své
vlastní správy; komise pracovala a skončila tím, že bylo p ři
jato více zaměstnanců, než jich bylo předtím. Dnes má zá
zračné vlastnosti této komise každý drobný úřad, o velkých
nemluvě. P ro č dnes úřadujeme? Proto, abychom vynalezli, za
jakým účelem by bylo možno zřídit další úřady.
Úřadování je nejm odernější druh bezhlavého úprku. Kdo si
ještě myslí, že by mohl něco podniknout neúředně? P ro č jsme
m ěli posud soukromou a dobrovolnou péči o mládež, která si

Oč jde v zemědělské politice
Soustředěný zájem veřejnosti na zemědělskou poli
tiku není náhodný. Stát si musí uvědomovati důleži
tost tohoto hospodářského cdvětví, které nepotřebuje
dovozu surovin ze zahraničí. Oproti našemu průmyslu,
kde dovezený surovinný materiál zušlechťujeme prací
našeho dělníka a dále prodáváme, v zemědělství máme
vše. Zde jsme skutečnými prvovýrobci nových hodnot
z vlastní půdy, práce rolníka a levné energie slunce a
deště. Je proto nenahraditelnou ztrátou, zůstane-li
nám :-‘<ikde ležeti půda ladem — a takových půd dnes
přibývá. Bylo by jich ostatně ještě daleko více, kdyby
zde nebylo vlastnického poměru sedláka a chalupníka
k zemi, kterou nejen osívá, ale na níž jest skutečným
držitelem národního prostoru.
Každý rozumný národohospodář i prostý občan
uzná, že, kdyby se změnil poměr majitele půdy z vlast
níka na námezdní sílu, že by tím okamžitě odpadly mi
liony pracovních hodin (přes čas), které na svém ze
mědělci cdpracovávají, ale v námezdním poměru by
odpracovávati nechtěli. Tím by vzrostl počet tisíců ha
neobdělané půdy a slunce by stejně svítilo, štědře na
holá pole, plevel a bodláčí, jako na kulturu pšenice
nebo bramborů a národ by spěl rychle k vyhladovění.
Ne tedy ze sobectví, ale z životních zájmů národa
hájíme vlastnické právo zemědělců k půdě a škodí ná
rodu každý, kdo toto svaté právo poctivé držby naru
šuje a vnáší neklid na českou vesnici. Největší neklid
a chaos na vsi od doby revoluce způsobilo samo re
sortní ministerstvo zemědělství v čele s p. min. J. Ďurišem a sekčním šéfem Koťátkem.
Korunou organisovaného neklidu bylo rozšíření šes
ti osnov ministra zemědělství na české vesnici. Touto
akcí rozeslalo jmenované ministerstvo výňatky šesti
navrhovaných zákonů, a to:
l. Zákon o revisi prvé pozemkové reformy.
n. O technicko-hospodářských úpravách pozemků
(zákon scelovací).
m . Zákon o myslivosti (honební zákon).
IV. Zákon o zaknihování přídělu v pohraničí.
V. Zákon o zajištění zemědělského plánu výrobního.
•VI. Zákon o úpravě dělení zem. podniků v pozůsta
lostním řízení a o zamezení drobení zemědělské půdy.
Neobvyklý způsob, kterým byly tyto osnovy uvede
ny ve známost širší veřejnosti tak, že byl naprosto
opomenut vrcholný orgán čs. lidu, parlament, vnucu
je domněnku, že šlo min. zemědělství o něco jiného,
než o to, aby se zaústilo uskutečnění budovatelského
dvouletého plánu. Při rozšíření osnov byla opomenuta
dohoda v Národní frontě, nebyla uvědomena vláda,
nebylo jednáno s JSCZ a jednotliví poslanci, ehtěli-li
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se seznámiti s obsahem osnov, musili si tyto opatřovati různými cestami, protože ministerstvo jim je ne
předložilo. Kdyby se tento způsob všeobecně ujal, sta
lo by se Národní shromáždění zbytečným. Odpověd
ným orgánům, a zvláště ministerstvu zemědělství, lueré je v tomto případě odpovědné, je znám neutěšený
stav v našem pohraničí, kde úroda nebyla sklizena,
dobytek musí býti odsunován a lány polí leží ladem.
Měl býti stejný chaotický stav vyvolán uvnitř země?
A nyní několik slov k osnovám samým.
Čs. strana lidová se nebude stavětí proti rozumnému
uspořádání pozemkové držby ve vnitrozemí; tak se
jeví nutnou i revise prvé pozemkové reformy, ovšem jen
tam, kde byla půda neprávem propuštěna ze záboru.
Jsme však pro plnou ochranu vlastnických práy a ne
dopustíme, aby jediným škrtem pera mohl někdo zvrátiti vše, o čem již bylo jednou rozhodnuto pravoplatně
soudy, nejvyššími úřady a smlouvami. Vždyť prvá
pozemková reforma byla prováděna státním pozem
kovým úřadem ČSR a její úkol byl vymezen zákony.
Usměrněn nejvyššími soudními stolicemi, vytyčen
v nesčetných poradách odborníků a utvrzen smlouva
mi, uzavřenými státem. Osnova ruší téměř všechna
rozhodnutí a zachycuje i všechnu původně zabranou
půdu, neboť vychází z nového soupisu. Jedině drobný
příděl má býti ušetřen, ovšem ani zde není hranice
výměry, takže i zde může míti na prováděni vliv poli
tická příslušnost. M N V mají býti spolu s rolnickými
komisemi rozhodujícími činiteli celé prováděcí akce.
jak dalece zde se nechá často vybičovati osobní zášť,
byli jsme již svědky. Ale i finanční věc padá zde na
váhu, protože se lidu slibuje demagogickým způsobem,
že by mohl půdu dostati levněji než v pohraničí a tím
přímo poškozuje výsostné zájmy státu — řádného
osídlení tohoto území.
U. Zákon scelovací přinesl by jistě požehnáni celé
mu našemu zemědělství, ovšem toto se musí díti ces
tou dobrovolnou, po slyšení odborníků, a ne násilným
vyvlastňováním. V Ďurišových osnovách mluví se mi
mo jiné o tvoření půdních reserv, do nichž by byla
soustřeďována půda od zemědělců přes 20, 30 a 40 ha,
jako by půdní reserva neosídleného pohraničí nestačila.
ni. Při zákoně o myslivosti musíme si uvědomiti, že
myslivost není vybíjení, ale šetření zvěře a že je zde
nutno míti v prvé řadě lásku k přírodě. Osnovy, které
navrhují nové lidové lovecké společnosti, mohou zaviniti, že za krmení zvěře a jiné věci neponese žádný
potřebné odpovědnosti. Je navrhováno, že honební
okrsek nesmí býti menší než 200 ha: tím by bylo v čes-
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cích, aby po jednom přečtení byly osnovy odhlasovány
kých zemích vyřazeno několik set obcí s právem míti
občanstvem a vládě dána resoluce. Pro osnovy hlasují
vlastní honitbu. Náš opravný návrh je 150 ha. ^
iV. Již od prvopočátku osidlování voláme po řádném většinou lidé, kteří nejsou zemědělci, nebo jejichž obži
va není převážně z tohoto odvětví. Skuteční zemědělci
caKnihování přídělu. Ministerstvo zemědělství však
před volbami přišlo s agitačními dekrety a nyní na většinou zamítají. »Zemědělské noviny« a »Rudé prá
vrhuje zákon o zaknihování tím způsobem, že by ne vo« však nikdy se nepřiznají k tomuto odmítavému
byla zaknihována půda podle parcelních protokolů, ale stanovisku, ale referují jen o tom, když někde jim
novému majiteli byl by zapsán ideální dil katastru pří příslušníci jejich strany resoluce schválí. Jako člen ze
mědělského výboru IJNS ve schůzi 11. XII. 1948 od
slušné obce, bez určení hranic. Snad základy pro příští
soudil jsem protiústavní počin pana ministra zeměděl
kolchozy?
Velmi závažnou osnovou je osnova o zajištění ství a spolu s ostatními kolegy tohoto výboru jsme na
zemědělského plánu výrobního, která staví každého vrhli resoluci, v niž je ministr zemědělství žádán, aby
zemědělce pod dozor příslušného MNV. Kdo pro ne zodpověděl a vysvětlil tento svůj nedemokratický po
dostatek pracovních sil neb pro nedostatek provozních stup. Proti této resoluci hlasovali pouze poslanci KSČ
prostředků nemůže zvládnouti práci na svém hospo a KSS.
Na toto vyzvání dostavil se p. ministr zemědělství J.
dářství, tomu má právo M N V uvaliti na jeho podnik
národní správu. Konfiskace a vyvlastňování majetku Duriš, ve středu 8. ledna t. r. do schůze zemědělského
dělo by se zde jako za nejtemnější okupace. V další výboru IJNS, kde jako odůvodnění rozšíření šesti
části se stanoví, že provozní zařízení kohokoliv, tedy osnov podal nevěcný referát, plný urážek zvláště bý
i nezemědělce, z příkazu M N V může býti použito ve valých příslušníků republikánské strany. Po bouřlivé
prospěch ostatních, a majitel nadto je povinnen po schůzi, kdy do debaty zasáhli zástupci všech politic
škozené opraviti aneb nabídnouti ke koupi. Osnova kých stran, byla schválena resoluce 17 hlasy proti 9
tato. kdyby byla uzákoněna, znamenala by nový druh jejíž obsah je tento:
1. Ministerstvo zemědělství rozeslalo tyto své ná
roboty se vší hrubostí, denunciace a osobní msty.
V I.
Zákonem o dědictví, proslulým již v třetí říši, vrhy zákonů zemědělským organisacím s opomenutím
dává se soudci právo, aby si ze zákonných dědiců a možností vyjádření JSČZ a JSSR.
2. Rozeslalo je, aniž předem o svém kroku uvědo
gruntu vybral toho, kdo se mu zamlouvá a ostatní ne
chal vybyti. Ostatně tento zákon nepatří p. ministru milo vládu a aniž tyto osnovy poslalo prostřednictvím
zemědělství, nýbrž do kompetence ministerstva spra zemědělského výboru IJNS jeho členům.
Z těchto důvodů nemůže zemědělský výbor ÚNS
vedlnosti.
Z letmých poznámek je vidno, že tvrzení, jako by souhlasiti s vysvětlením ministra zemědělství a trvá
osnovy vyšly z porad znalců, je přehnané. Svým obsa na svém dřívějším odsouzení tohoto postupu a žádá,
hem poráží se samy.
aby se zemědělskou politikou zabývala a učinila opa
Že jde o zájmy KSČ a nikoli zemědělců, ukazuje de tření, aby místo osočování poslanců byla zde nastou
magogický způsob, jakým komunisté prostřednictvím pena cesta spolupráce se zemědělským výborem a ce
svých místních organisací prosazují v jednotlivých ob lým parlamentem v zájmu všeho našeho zemědělství.

Chcete vyhrát 20.000 Kčs?
Uveřejňujeme daJái tři otázky v soutěži »Jste dokonalý?« Odpovědi zašlete administraci »O B Z O R Ů « do 15. ledna 1947,
Soutěž lidového tisku ».Jste dokonalý?«
Jméno a přesná adresa:____________________________ ._________________________
Zachoval bych se, nebo bych učinil toto:
Kupon k otázce

Kupon k otázce

Kupon k otázce

č. 7.

č. 12.

č. 14.

A

B

C

D

E

A

B

C

A

D E

B

C

D

E

(Zaškrtněte zvolený bod, v nezbytném případě napište svůj názor na osmerku papíru, kterou připojte!)
T yto noviny (časopis) mám v předplaceni - kupuji v prodejné pana
kupuji u kamelota v ____________________ ulice, náměstí______________

________________

(Zaškrtněte a doplňte!)

Ústřední administrace Praha I. Ulice 28. října č. 3.
7.
Jste taktní?
Pořádáte rodinnou oslavu a pozvete
pět známých. Všichni přijdou v tmavém
úboru, poslední z nich však přivede ne
zvaného hosta ve světlém obleku. Co
uděláte?
a i Převléknu se rovněž do světlého
obleku.
b) Zdvořile mu naznačím, aby odešel,
neboť nebyl očekáván.
c ) Zdvořile ho uvítám a usadím ke
stolu.
d) Dám mu prostřít v kuchyni,
e) Půjčím mu večerní oblek.

boru jste veřejně obviněn, že ve správě
obecního majetku došlo k nedbalosti ne
bo úmyslně k velkým omylům, kterými
byla způsobena značná škoda Vaší obci.
Jak se zachováte?
a) Prohlásím, že je to dílo zakuklené
reakce.
b) Odstoupím.
c) Dám věc vyšetřit.
d) Pokusím se případ ututlat.
e) Slibím, že zařídím nápravu.

12.

Vaše paní má narozeniny a V y jste jí
slíbil, že je večer spolu oslavíte. Dříve,
než jste odešel z kanceláře domů. dal
Vám šéf vypracovat složitou bilanci,

Jste demokrat?
Jako předseda místního národního vý
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14.

Jste svědomitý ?

abyste mu ji druhý den ráno předložil.
Jde o práci, již nelze podle Vašeho pře
svědčení přes noc zvládnout. Je Vám dá
le známo, že Vás šéf nemá v oblibě a že
tímto úkoiem sleduje nějaký postranní
úmysl. Jak se rozhodnete?
a) Strávíte večer se svou pani a šé
fovi se vymluvíte, že jste práci ne
mohl dokončit.
b ) Odvoláte se k závodní radě pro
asociální jednání svého šéfa.
c) Budete na svěřeném úkolu praco
vat po celou noc.
d ) Požádáte svého kolegu, aby Vám
s prací vypomohl.
e) Odmítnete stanovenou lhůtu, proto
že nemůžete ručit za správnost vy
hotovení, nemáte-li čas k překon
trolování.
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K U L T U R A VE S V Ě T Ě I U N Á S
O knihách uspěchaných
N a mnohých současných šťastných a
spokojených Hálcich naplňuje se - již za
jejich života - jej-ch posmrtný osud. A
mnohé knihy, vydané o posledních udá
lostech, jsou dnes nejmrtvějším balas
tem u antikvářů. Nakladatelé šťastným
literárním profesionálům přáli a přejí.
Osobní styky, postavení, representace
byly a jsou podnes vážnějším argumen
tem pro vydání než opravdová hodnot
ná díla, zvláště když autor není ani spo
lečensky, ani literárně příliš znám. Če
mu však nakladatelé ještě do včerejška
přáli a dnes již nepřejí, to jsou přede
vším ony uspěchané knihy, takořka po
dobné novinářské reportáži.
Kdo si povšiml činnosti našich naklakladatelú v poslední době, zjis ti, že je
možno je rozděliti do dvou skupin. P rv 
ní vyčkávala, vydávala málo, a díla sta
rá i nová, vždy však hodnotná a jaksi
nadčasová v pravém slova smyslu a ni
koliv ve vulgárním výkladu tohoto ozna
čení. Skupina druhá, začala vydávat
mnoho a vlastně všechno, co připomína
lo žhavý včerejšek a palčivě se rodící
dnešek. Osud naměřil již dnes oběma
skupinám, jež ovšem uvnitř jsou ještě
dále tříděny, skutečně po zásluze. Oni
první nemají kniž_í krisi, oni druzí shá
nějí zklamáni další sensace a vydávají
nové zmetky, aby mohli sanovati své
včerejší zboží, dnes již antikvárni.
Politujme, že u nás mnoho se mluví
a píše o spisovatelích, žalostně se však
mlčí o nakladatelích, ačkoliv mnohý
z nich má v české literatuře závažnější
místo než proslulý literát. Bez mnohých
bychom neměli dnes ani velkých autorů,
ani vysoce hodnotných děl. Objevovat ta
lenty, podporovat je a propagovat i proti
zpožďujícímu se vkusu veřejnosti, to by
též zasloužilo poctivého uznání. P ět nebo
deset řádek o takovém velkém českém
nakladateli, uveřejněných až po jeho
smrti, v den pohřbu, to je skutečně má
lo. Dokud nebudeme i nakladatele uctí
vat, vzpomínat si na ně a na jejich čin
nost, dotud se budou na české knize přiživovat různí obchodníci a trhovci, jim ž
je jedno, co prodávají, jen když zboží je
aspoň v den jarmarku prodejné. Doba,
kdy knihy byly rozebrány ještě před vy
dáním, přilákala do cechu nakladatel
ského tolik konjunkturálistů, že výlohy
knihkupců působí dnes trapným dojmem
a 'statistik y o počtu »spisovatelů« budí
ve světě ircn’cký úsměv.
Těch několik nakladatelství, jejichž

značka je zárukou nejvyšší hodnoty, ne
utonulo v divokém příboji nedávné mi
nulosti i dosti znatelné současnosti. Kdo
ovšem na tuto anarchii doplatil, je čte
nář. Máme sice oddělení pro regulaci
kn’žního trhu, leč to vlastně povolovalo
množství papíru a nikoliv hodnotu.
Vzniklo z bývalého censunúho oddělení,
v němž se knihy četly a podle obsahu a
úrovně se doporučovaly. Byl-li včera zjiš
ťován politický charakter spisovatelů a
jejich prací, proč by neměla bytí z j :šťována - když už instituce zůstala, byť
pod j ným jménem - skutečná hodnota?
Dobrá nakladatelství by měla býti
všemožně v činnosti podporována. Po
chybní obchodnici s knihami získali a
získávají ještě podnes koncese, mnohý
idealista je však odbyt, i když se zapří
sahá, že chce vydávali dila, jež nejsou
finančr.ě výnosná a jež proto nakladatel
ští profesionálové odmítají. Kdyby praxe
povolovací měla zůstat, pak by se sku
tečně nemohl objevit mezi nakladateli
takový nový staroříšský profesor F lo
rián, jenž pro českou knihu vykonal prá
vě tolik, ne-li více, než tak mnohý na
kladatel, provozující svou živnost v lu
xusním paláci. Neobjevil by se ovšem již
nikdy ani takový smíchovský švec Mi
chael Kácha, pilný vydavatel knih dnes
j'ž velmi proslavených literátů a vysoko
postavených kulturních veličin, jež ho
ponechaly zemřít takřka v bídě. Byl-li
i v kultuře liberalismus zavržen, pak
nechť nové uspořádání nesankcionuje
současné stíny a nepottrá včerejší vý
hody.
pa

Slovanská dramaturgie
V e Všeruské divadelní společnosti v
Moskvě byl zřízen kabinet pro studium
slovanské dramaturgie. Dne 3. ledna byl
v tomto kabinetě uspořádán přednáško
v ý večer, na němž čs. velvyslanec prof.
dr. Horák měl přednášku na námět »V ý 
znam dramaturgie slovanských národů
ve světové dramaturgii«. Prof. Horák
pravil, že pro slovanské národy nastalo
období, kdy mohou dchoniti to, co zmeš
kaly za celá desítiletí. P ro uskutečnění
tohoto úkolu jsou však nezbytné určité
předpoklady, především upřímné sblíže
ní slovanských národů. Přednášející na
stínil stručně vývoj polské, jhcslovarské, české a slovenské dramaturgie. P ři
pomněl, že před 40 lety, v r. 1906, vy
stoupilo v Praze pohostinsky Moskevské
umělecké státní divadlo. Poukázal na
velký význam této divadelní události a

vyslovil přání, aby i nyní byly uskuteč
něny takové zájezdy. Nakonec své před
nášky pravil, že přes to, že my, Slované,
pěstujeme dramaturgii již od 19. století,
musíme se právě teď snažit, vytvořit
dramatická díla z partyzánských bojů
slovanských národů v minulé válce, což
bude dalším přínosem k vzájemnému
sblížení.
K. H.

»Žil a zemřel v bídě«
U vykli jsm e si spojovati geniální slo
vesná díla české literatury s tragickými
a bědnými životním i osudy je jic h tvů r
ců. Zakořenila se v nás jakási tradiční
představa, že hodnotné um ění nelze tvoř iti v utěšených anebo výtečných život
ních poměrech. P ro mnohého, m ilovníka
klasické české četby má zvláštní přitaž
liv ý zvuk učebnicové a p říru čkové ozna:
čení: „ Z il a zemřel v bídě." Proletársky
a nuzný život českých spisovatelů a čes
kých spisovatelek splynul u nás obecně
s pojm em skutečného literárního p řín o
su. Škola i odborná literatura zrom antiscrvala i zrománisovala zákulisí vzniku
význačných m ezníků naší literatury.
Tato tradice vznikla v době národního
probuzení, vyklíčila v době obrozenské
a uzrála v rozmezí, kdy probuzený ná
rod začínal se povznášeti od literatury
národní a vlastenecké k světové. Od
těch dob jsme si takřka zvy k li p řijím a li
životná nuzotu a dramatickou osudovou
náplň životů našich velkých literátů
jako samozřejmou přirozenost a nutnost.
Zvláště když literární historie podtrhla,
že šťastní a spokojení lidé bývali obdivovásň za života a zapomínáni po smrti,
a rozervanci a osobnosti, na něž kratičký
čas život naložil m nožství p řík oří, byli
teprve po sm rti vyneseny až k nejvyšš í m trůnům českého parnasu.
V současné dobé, kdy m nozí literá ti se
stali m ajiteli přepychových v il a luxus
ních aut a nejšťastnější z nich dokonce
rysofcými notábly r státních kulturních
residencích, ozývají se stále aktivněji
hlasy po korektuře onoho nazírání na ži
votni hmotné pom ěry tvůrců jako pod
mínku a předpoklad vznosného díla. D ů 
vody js o u ' u současných majetnějších
profesionálů a paladinů demokratického
kulturního dvora republiky pochopitelné
a zřejmé. K ritick ý soud ovšem vynese
až budoucnost, která zhodnotí, zda lepší
díla vznikala v dobách těžkých začátků
a v době halasně revoltu jících generač
ních a směrových nástupů, anebo až
v době, kdy boj o uznání i blahobytný
život byl vyhrán a z někdejších literá r
ních proletářů se stali domácí pánové a
z revolucionářů všem ocní dvořané.

Křesťanský solidarismus*)
Pimperův »Křesťanský solidarismus«, je snad toho času
jedinou obecně dostupnou a dosti podrobnou příručkou křes
ťanského sociálního programu, když všestranné a stále žá
doucí práce olomouckého Bedřicha Vaška jsou namnoze ro
zebrány a také obě papežské encykliky »Rerum movarum«
a »Quadragesimo anno« nemáme dosud vydány v brožurkové
podobě, co nejlevněji a v statisícovém nákladu. Pim per z obou
těchto okružních listů vychází a podstatně se o ně opírá,
často věrnou parafrází. Svůj 'výklad sociálního programu za
ložil správně co nejšíře, od samotných počátků moderního
výrobního procesu, od fysiokratů a merkantilistů přes roz
květ hospodářského liberalismu až k novodobým doktrínám
socialistickým a marxistickým. Obojí systém, kapitalismus
i socialismus (líc a rub jedné a téže falešné mince) podrobil
zevrubné kritice a konfrontoval v druhé části svého spisu
e křesťanským programem sociálním. Je to správný postup:
Antonín Pimper: Křesťanský solidarismus. V knihovně
»N ové dílo«, vydalo nakladatelství Universum. 145 stran,
50 Kčs.

O B Z O R Y

tento křesťanský program není totiž na rozdíl od umělé kon
strukce marxismu abstraktní doktrínou, je to soustava, která
vychází sice z neměnných, věčných křesťanských pravd,
z křesťanského obrazu a pojetí člověka, na druhé straně
však také — a to právě v hospodářské oblasti — ze zkuše
ností, získaných vývojovou cestou. K teré jsou podstatné křes
ťanské sociální principy? Zmiňme se o nich jen v nejstruč
nějších _ rysech: je to především přesvědčení a víra v roz
hodující a aktivní účast s v o b o d n é
vůle člověka
v řízení věcí lidských a tvorbě duchových i materiálních hod
not proti dějinné automatice, osudovosti hospodářských sil.
ja k ji vyznává jak kapitalismus, tak i marxismus, přesvěd
čení a víra, že osudy lidí jsou s -pomocí Boží vždycky přede
vším v j e j i c h r u k o u , že mohou utvářet a přetvářet pří
rodu k e své představě, uvědoměle a cílevědomě zasahovat
do dějinného procesu. Tento p r i m á t s v o b o d n é v ů l e
se k ryje s důrazem, k terý křesťanství vůbec klade n a č l o 
v ě k a , jehož osobní štěstí a cesta ke ai'áse v tomto provisoriu pozemského života jsou nadřazeny kapitálu, práci, výrob
nímu procesu stejně jako národu nebo státu. Realisticky vidí
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křesťanství člověka z á r o v e ň jako osobnost 1 bytost spo*
lečenskou, poutanou společenskými vztahy, a protiklad indi
vidualismu a kolektivismu nepřichází tedy v křesťanském
světě představ vůbec v úvahu. Křesťanský svět představ:
tady jsme právě u podstaty problému. Křesťanský společen
ský program (nerad užívám nevkusného slova solidarismus
— už také proto, že jde o umělou konstrukci, která nic ne
řík á) neni totiž nic autonomního, žádná ideologická nadstav
ba ani podstavba, je to jen logický a samozřejmý důsledek
a výsledek celkového, obecného názoru křesťanského, křes
ťanského pojetí a vidění člověka, života a světa. Proto ten,
■kdo chce studovat křesťanský sociální program, nemůže začít
někde v osmnáctém století, musí v y jít z Evangelia, z církev
ních otců, z Augustinovy Obce Boží, z Tomáše Aquinského,
musí se poučit na středověkém feudalismu, silně ovlivněném
křesťanskými principy, na jeho koncepci funkce a služby, na
středověkém zřízeni cechovním a stavovském ne snad proto,
aby odtud přejímal jednotlivé instituce a zařízení, která jsou
dávno překonaným vývojem, ale d u c h a a z á s a d y . Právě
tento nedostatek širšího, celkového pohledu je urěitou vadou
Pim perovy informativní knížky — svěděi o tom, že autor pí
še o věcech, které sám nemá dosti stráveny a zažity a musí
se proto spokojoval pouhým popisem. 2 tohoto důvodu se také
zcela nevyrovnal s faktem, že m y dnes už tu máme co dělat
s docela jinou problematikou nežli křesťanšti sociální pra
covníci před válkou: tehdy šlo totiž o konfrontaci především
se soukromým kapitalismem, dnes žijem e uprostřed s o c i 
á l i s u j í c í s p o l e č n o s t i a musíme proto vycházet ze
jm éna z kritiky t é t o s p o l e č n o s t i , nechceme-li do
pustit, aby se naše sociální myšlení stalo pouhou historickou
retrospektivou. Není na př. pravda, že by měl »v e věcech
reformní sociální politiky křesťanský solidarismus stejné cíle,
jako mají ostatní reformní hnutí socialistů« — křesťanský
sociální program není proto také snad nějakou nábožnou od
růdou socialismu, je c e l o u s v o u p o d s t a t o u a n t i s o c i a l i s t i c k ý , už proto, že za přirozené, mravné a spra
vedlivé pokládá soukromé vlastnictví, stojí o b ě m a n o h a 
m a na principu soukromého vlastnictví, dopouští pouze jeho
společensky nutné omezení a předpisuje ovšem závazné
mravní normy, jak s tímto vlastnictvím nakládat a jak
je používat. Všechny form y socialismu naopak buď výslovné
přijím ají a předpokládají, nebo alespoň směrují k vlastnictví
podle jména kolektivnímu, ve skutečnosti ovšem a v praxi
k vlastnictví o l i g a r c h i c k é m u , to jest k takové sou
stavě vlastnictví, v níž by skutečným vlastníkem všech v ý 
robních prostředků a hmotných statků byla jen úzká vrstva
současných držitelů a exponentů politické moci a ostatní celek
občanstva by byl zpočátku námezdníkem a později otrokem.
Čtenářům prorockých sociálních děl H ilaira Belloca a G. K.
Chestertona je už dobře nějakých třicet let důvěrně známo
toto rozlišení. Je proto škoda, že Pim per nepracuje vždy se
zcela jasnými pojm y a že filosofické základy jeho spisku
nejsou vždy bez vady. Výklad o Feuerbachovi (str. 71) je
nemožně zmatený; soudí-li Pimper, že »liberál, stejně jako
m arxistický socialista, nechce býti, pokud jde o náboženství,
nikterak omezován státem a oba vymáhají v této věci pro
sebe naprostou svobodu« — pak nutno říci, že tohle je
v prvé řadě p o ž a d a v e k k ř e s ť a n ů ! Nelze také, mys
lím, tak zcela ztotožňovat pojm y liberalismus a kapitalismus;
1 když se v liberálním myšlenkovém světě vytvořila určitá
historická hospodářská forma — kapitalismus, nelze říci, že
by tento vývoj byl nutný, že by tu šlo o závislost funkční:
liberál nemusí býti nutně pro kapitalismus a kapitalismus
není dokonce liberální n i k d y ! Je ostatně zajímavé, že dě
dic -Čhestertonův a Bellocův, anglický křesťanský filosof
Chriští>pher Dawson připisuje právě liberální myšlence klí
čové postavení v p ř í t o m n é m boji o budoucnost člověka
a lidstva, protože jenom ona (nikoliv už na př. konservativismus, nacionalismus nebo i sama demokracie) nemůže se
vzdáti ideje svobody, aniž by při tom nezradila své vlastní
principy. Proto lze liberální myšlenku (soudí Dawson) n a
r o z d í l o d s o c i a l i s m u vřadit do křesťanského světa
idejí. (Oh. Dawson: »Soud nad národy« — filosofická studie
o duchovní bilanci druhé světové války, německé vydání ve
Švýcarsku).
Pimprova knížka je tedy užitečná i potud, že nám vedle
hutných informací staví před oči také naléhavé úkoly, které
v oblasti studia i popularisace je nanejvýš nutno zdolati.
N ežli se ovšem zmůžeme na původní literaturu tohoto druhu,
chtěl bych čtenáře upozornit na několik prací, které jsou
ke studiu d n e š n í sociální problematiky v duchu křesťan
ských představ neobyčejně užitečný: vedle zmíněné Dawsonovy knihy jsou to zejména práce ženevského profesora
Wilhelma R o p l c e : »Die Gesellschaftskrisis der Gegenwart«
— »Civitas humana« — »Internationale Ordnung« a »Die
Lehre von der W irtschaft« (všechny v Rentschově naklada
telství v Curychu) a pak ovšem londýnského F. A. Hayeka
»Cesta do otroctví« (The Road to Serfdom), dostupná České
mu čtenáři také ve francouzském a německém překladu.
K am il Fára.
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Divadlo týdne
Fráňa Šrámek: Léto. Komedie o třech dějstvích. Režie
Karel Falouš. Výprava Jan Sládek. Realistické divadlo. —
Francois Mauřiac: Milováni nemilovaní. H ra o třech děj
stvích. Přeložila J. Koutecká. Režie Josef Bezdíček. Výprava
Josef Gabriel. Stavovské divadlo.
Myslím, že nejenom mě, ale kdekoho už upřímně nudí
učené články, které se v poslední době opět zhusta objevují
v tisíců. Jsou nudné svou nepoctivostí, která čiší z každé věty.
N echť se na mne spisovatel Václav Řezáč nezlobí, ale ne
věřím ani slovo z toho, co nedávno napsal o divadle a ná
rodu do »P rá ce«. Jc ml totiž zřejmo, že Řezáčovi nejde
0 kulturu, ale o politiku a že s hbitostí politické kuchařky
nabízí recept, který se hodí na všechno. Je smutné pro čes
kou kulturu, že nejen ministr Kopecký, který má právo věci
nerozumět, ale i zpolitisovaní čeští kulturníci melou prázdnou
slámu jednoho slaboduchého nápadu. Chcete mít kulturu ?
táži se tito kulturní pracovníci s nevinnou tváří ? Chcete
m ít kulturu národní, bohatou, plnou, pokrokovou a vůbeo?
Nuže, pak ji musíme nejprve řádně »organisovat« a řádně
»distribuovat«. Jakmile se nám tato organlsace a distribuce
kultury podaří, máme vyhráno, literatura a umění budou
mít svůj zlatý věk až do skonání světa, divadla budou v y 
prodána na týdny napřed a dělníci budou dobrovolně ze svých
mezd dávat procento či dvě na duševní potravu.
Tak prý také musíme zorganisovat své divadlo a postarat
se o jeho řádnou »distribuci«. Ono nám totiž divadlo moc
upadá, hmotně živoří a umělecky to také jde od desíti k pěti,
1 kdyby měli leckde třeba o pět premiér víc »v rámci dvouletky«. (T o není vtip, ale skutečnost, viz zprávu o oslavě
dvouletého plánu mezi členstvem Národního divadla v P ra 
ze). N a Kladně hned po revoluci prohlásila poslankyně
Škrdlantová, že nyní musa divadelní v Kladné patří pracu
jícím a už nikdy odporné kladenské měšťáctvo se nebude
roztahovat v divadle tohoto města. I stalo se; do divadla
nechodili ani měšťáci, ani dělníci, divadlo zkrachovalo umě
lecky i finančně, teď tam hraje opereta a zavádí se abo
nentní systém pro kladenské měšťáky, aby se zachránila
»lidová kultura«.
T l čeští kulturníci, kteří vyměnili znak umělce za odznak
partaje, nám namlouvají, pokud jde o divadlo, že prý všechna
bída české scény tkvi v tom, že dosud nemáme pokrokový
divadelní zákon. Je to nesmysl, ale budiž; nyní ministerstvo
školství vypracovalo osnovu tohoto divadelního zákona, kte
rý má aspoň tu výhodu, že neposkytuje možnost ztotaliso
vání divadla, jeho úplného ideového a ideologického spou
táni, jak tane na mysli naším »kulturním politikům«. A po
něvadž se nelibí ani jejich zaměstnavatelům (ministrem škol
ství je národní socialista a věřící člověk), zahájili hned bub
novou palbu za pomoci takových odborníků, jakým i jsou
političtí tajemníci. Hlavní námitkou je, že prý osnova zá
kona dává možnost soukromým podnikatelům dělat divadlo
a vůbec je ovlivňovat. Takovýto zločin nemůže prý lidovédemokratická republika dovolit. Nuže, znám jen jeden zlo
čin v divadle, a tím je špatné divadlo, špatné umění. A na
to, jak známo, nikdo nemá patent. Je mi stokrát milejší (a
celku také stokrát prospěšnější) soukromý podnikatel, který
své věci rozumí, než nějaká organlsace, která také fušuje
do kultury a poškozuje ji. URO, jak známo, v l a s t n í Divadlo
5. května, jehož činohra je v celku nedobrá, bylo tam od re
voluce několik vyslovených uměleckých ostud a schodek, který
hradí poplatníci Ú R A, desítimilionový. Výsledkem je, že di
vadlo musí ve svém repertoáru hledat to, co má největší
naději na komerční úspěch; co hůře, toto socialistické di
vadlo pod komunistickou patronancí jako první v Praze za
vedlo opět — ó, hrůzo — systém předplatních bloků, proti
němuž před lety kulturní levice u nás vedla ostrý boj. A hle,
nikdo ani nešpitl — patrně proto, že »organisace« se může
řídit jinými zásadami než bídný jednotlivec.
Otázka soukromopodnikatelských zásahů do divadla, podob
ně Jako do filmového průmyslu, je ovšem složitější, než by
se nám chtělo namluvit. Soukromý podnikatel může, pravda,
natropit mnoho kulturních škod; stejně tak .veřejné orga
nisace nebo stát. Jako ve všem, i zde záleží na lidech, jejich
charakteru, jejich schopnostech a poctivosti. A zkušenost,
bolestně zaplacená, učí, že je v oblasti tvorby, literatury a
umění vždycky lépe moc a vliv státu a korporací omezovat,
než zvětšovat a zákonem utvrzovat. Umění bylo, jest a po
všechny věky zůstane věcí tvůrčí mohoucnosti a posvěcení
jednotlivce, inteligence, citu a vzdělání konsumemta. Ještě i
všude zásahy státu, režimu nebo vlád do této sféry, umění
poškodily, usměrnily, zprofanovaly. Každý rozumný člověk
dá přednost možnosti vzniku uměleckého býlí v bohatém,
svobodně rozvlněném poli národní kultury před oplocením
tohoto pole stupiditou a politickou hamižností státní, partaj
ní nebo ideologické vrchnosti. Umění, a také tedy divadlo, má
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sloužit velikým myšlenkám; nesmi, nechce-M zaniknout nebo
živořit, posluhovat politice, ideologiím nebo stranám, byť
sebevětším.
•.
,> '
'•>
V Realistickém divadle uvedli na počest sedmdesátin básni
ka mládí, Fráni Šrámka, jeho půvabnou a stále svým lyrismem
podmaňující hru Léto. Tato inscenace byla příležitostí pře
svědčit se znovu o nadáni a píli K arla Palouše, jehož poklá
dám za jednoho z nejlepších pražských režisérů. Prokázal
svým i inscenacemi Myši a lidí, Farm y pod jilm y a nyní
i úspěšným zvládnutím nesnadného úkolu, jakým byla insce
nace Léta, že má nevšední smysl pro vnitřní rytmus dra
matu, pro divadelní účin zámlk, paus, gest, p ro dramatickou
věrohodnost svých postav. Palouš opravdu dovede sloužit
autoru, jak to má být a jak to ukázal právě v Létu, hře,
která má už trochu barvy i vůně dob dávno minulých a ne
návratných a jež poutá právě jistou selankovitostí a naivi
tou než horkostí a reálností své problematiky. Že se podařilo
dnešního diváka v Realistickém dojmout touto hrou, v nichž
je několik typů dokonale papírových (farář, básník. Chvojka,
Růženka), je zásluhou krásné Palouškovy režie, jež dovede
vykřesat i z těchto postav aspoň jiskřičku skutečného člo
věčenství a vdechnout jim teplo života. Herci, jako obvykle
v Realistickém, nebyli ani zvlášť špatní, ani zvlášť dobří.
Pochvaly zaslouží Salač jak o loupežnický Jan, příjemně klukovský a mužný zároveň, M yšková jako Stáza, z počátku
trochu přehrávající a vědomá sebe i svých pohybů, výborná
v posledním (nejslabšim) dějství, kdy pod vlnou citů i zdravé
živočišnosti m izí její hranatost a výrazová obhroublost. Také
Prokoš jako redaktor Perout nebyl špatný i když mnohé bylo
by si od něho přátl v dějství třetím. Petrovická je výborná
herečka, ale trochu chladná, nepřesvědčí ani o své radosti,
ani o svých slzách, ba ani o své živočišnosti. Její technika
ji usnadňuje přílišně herecký výkon, jemuž v Létě určitě
chybí úsilí a vypětí vskutku tvůrčí. Horák jako společensky
uzná varv b-s :k je nemožný a bezpohlavní a nikdo při ro
zumu by s ním neuprchl, tím méně žena chtivá sexuálního
dobrodružství. Jelínková a M á j vytvořili snadno a také špatně
své postavičky, slaboučké už •v textu a takto úplně už běz
krve.
P ivn í dvě dějství Mauriacovy hry Nemilovaní (proč Mi
lovaní nem ilovaní?) jsou nádhernou literaturou a špatným
divadlem; třetí dějství je skvělou literaturou a výborným
divadlem. Je to hra, jež v hudbě by připonfněla Bachovu fu
gu, v niž se jedna hlavní věta v různých, ale přesně urče
ných variacích opakuje, m ajíc vždy novou krásu .a nový,
objevný smysl. Nemohl bych lépe eharakterisovat Mauriacovu
methodu i umělecký záběr, než jak to učinil Aloys Skoumal v programu Národního divadla. Píše tam mimo jiné:
»Psychologické typy, které Mauriae vytváří, vracejí se to
tiž v jeho díle v různých obměnách povahových i situačních.
Podobně jednostejné jsou u něho stále opakované motivy, ať
už smyslové bezradnosti jeho jinochů, nebo neukojitelné žá
dostivosti jeho hříšnic, anebo posléze bezvýchodného zoufal
ství jeho zhýralců. N a výtku jisté monothematíčnosti i moncíoaosti celého díla odpovídá Mauriae kritikům zhruba
tolik, že nemá jiné ctižádosti než obnovovat se z hloubky,
pronikat co nejdále v poznání člověka, objevovat v jeho nitru
vždy nové vrstvy. Nejde mu o zvládnutí mnohonásobné spleti
lidských vztahů, o zpodobení života v celé jeho zhuštěné slo
žitosti. Jeho úkol je prostší: poznání bytosti způsobem psy
chologické anylysy, zachycení člověka v rozporu se sebou
a se světem. Pro uměleckou methodu vyplývá z tohoto úkolu
nutnost, kterou si Mauriae sám jasně uvědomuje: Isolovat
vášeň v jednotlivci a jednotlivce v davu. Odtud jistá suchost,
kde bychom čekali víc poesie, jistá zběžnost, kde bychom
rádi prodleli, jistá strohost, kde bychom se nadáli spíše něhy
a soucitu.«
Tak tomu je i v této hře o dvou sestrách, bojujících o jed
noho muže a otci-tyranu, milujícím sobeckou stařeckou lás
kou jednu ze svých dcer, mladém mediku, nemilujícím v pod
statě nikoho. Je to obraz vězeni, jež vytváří kolem sebe city
čisté i nečisté, žaláře rodinných vztahů bez východiska a bez
řešení. Svým bezů těšným laděním a svým závěrem, kdy po
tolikerém, bolestí vykoupeném posunování na šachovnici vzá
jemných vztahů se nic nezměnilo a figu rky jsou v podstatě
tam, kde byly na počátku hry, připomíná Mauiiacova. hra
Sartrovo jednoaktové drama »Huis Glos« (u nás dosud z ne
pochopitelných důvodů nehrané), které je obrazem bezútěš
nosti a mělkosti citových vztahů moderního člověka. — Žel,
že to* o vše nestačí na dobré a plnokrevné drama, jež ovšem
má jin ý řád než román nebo novela. Režisér Bezdiček v y 
pracoval celé nesnadné představení s velkým citem pro poesii
Mauriacových dialogů a vůbec s velkým porozuměním pro
jevištní řeč a její vnitřní dramatičnost. To ovšem je velmi
důležité ve hře, jež celá spočívá na dialogu v podstatě čtyř
osob. Herecké výkony byly velmi dobré, pronracované a chví
lemi nadprůměrné. T o mlátí především o Štěpánkové tvranském otci, zlém i slabošském zároveň, s podnapilýma očima.
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stařeckými pohyby bývalého vojáka. Vlasta Matulová, ne
milovaná všemi a přece usilující o kuličku svého štěstí ro.vněž byla vynikající ve svá sebeckosti, jíž: dává věrohodnost
tvůrčího požitku a vřelost skutečné umělkyně. Šejbalová
byla monotonní a chladná v prvních dvou dějstvích, výborná
v dějství posledním, které vůbec dává možnost plného rozvi
nutí všech postav. H oger v nesnadné úloze nemastného ne
slaného medika dělal, co mohl a dovedl, a to nebylo mnoho.
Pauper.

Hudba týdne
Dvě kulturní ostudy v jediném týdnu.
Výtečné Calvetovo kvarteto opět navštívilo Prahu. Po jeho
velkém triumfu na pražském jarním festivalu nebylo snad
přepjatostí očekávat, že tentokráte na obou koncertech ne
zůstane jediné místo prázdné. Avšak záliby hudebního publi
ka jsou nevyzpytatelné, A tak návštěvu na koncertech Calvetovců nutno označit za kulturní ostudu č. 1. Koncert byl
zahájen Beethovenovým kvartetem f-moll op. 95, které svým
vážným, do sebe ponořeným tónem je již předzvěstí jeho
velkých kvartetů .posledních«. N a tomto díle se hosté ještě
poněkud rozehrávah a také jejich pojetí nebylo přísně k la
sické, nýbrž si Beethovena trochu zromantisovali a pofrancouzštili. Avšak další dvě skladby, jediné — a svým způso
bem také jedinečné — kvartety Ravela a Debussyho, m ěly již
onu úroveň, která je prostě nedostižná, a jejichž pesleeh pro
dokonalost souhry, pro nuancování tónu do nejkouzelnějších
odstínů a pro strhující elán interpretů se zasvěcencům stává
skutečně rajským požitkem. Je přirozené, že výkon mistrů
byl obecenstvem náležitě oceněn.
A nyní ke kulturní ostudě č. 2, snad největší od revoluce.
Velká opera uvedla na scénu Janáčkovo hudební drama »K áťu Kahanovou«, k níž skladatel si sám napsal libreto na ná
mět Ostrovského >Eouře<. Ačkoli toto dílo se řadí mezi nejvýšší vrcholy české a zajisté i světové tvorby operní, byl sál
p ři premiéře zaplněn sotva ze dvou třetin. Odečteme-li re
ferenty a členy divadla, tedy a s jedna třetina platících di
váků. Táži se: jak má toto divadlo, které je větší než N á
rodní divadlo, ale jehož státní podpora je více než sedmkrát
menší, v y jít se svými prostředky, když nota bene při denně
vyprodaném domě by zůstalo stejné pasivní ? Za těchto skli
čujících okolností může dělat jen jediné: snížit schodek na
minimum dáváním zofao nejoblíbeQéjšího, ale též umělecky
zdaleka ne nefnodnotnějšího repertoiru. Jestliže VO přesto
nyní přikročila k inseenaě >KáO Kahanové«, ačkoli vi, že
finančně to bude pro ni znamenat ztrátu, která by event.
mohla znamenat i ohřešeni je jí vlastni existence, je to idea
lismus, který si zaslouží podpory nejširši veřejnosti. A to tím
spíše, že VO není již dnes záležitosti jedné politické strany,
jak tomu bylo první rok po revohici, za niž by nyní ostatní
měly tahat kaštany z ohně. neboť po sodkuršování«. se vedení
dostalo do rukou osobnosti, jež si ze starého programu zacho
vává pouze snahu o scénickou reformu opery jako takové,
které pro její dnešní zmrtvěSost a nesourodost spojeni sta.tioké árie a požadavkem dramatického spádu a napětí v mo
derním světě hrozí zánik ve prospěch dramatu právě tak,
jako román a lyrika nyní zcela vytlačuje epiku. Obsah í po
dáni opery je proto nutno dynamisovat a přizpůsobit cítění
dnešního člověka. VO se ujala v tomto směru díla průkopnic
kého. Naskýtá se nám tím jedinečná příležitost uchopit se
světového vedeni v tomto renaisančnim procesu operním.
Máme dvě možnosti: buď využijeme této příznivé konstelace,
anebo vyčkáme, až se této myšlenky chopí cizina a š a n t ila
to ziská vavřiny, stejné jako se tomu stalo na pŕ. s mistrem
Míčou, jehož zásluhy si na poli symfonické hudby v očích
světa získala německá škola mannheimská. Tertium non datur. A nyní několik slov k samotnému představení. »K á ťa
Kahanová« stojí v operní tvorbě Janáčkově hned vedle »Její
pastorkyně« a »Lišky Bystroušky«, spolu s nimiž si z-'skala
1 zaslouženou pozornost v cizině. I jestliže problematika ná
mětu j!ž snad vyvanula, vyvažuje tento nedostatek jeho vel
ká katharse mravní. VO se s tímto obtížným reprodukčním
úkolem vyrovnala čestně. Provedení mělo své drobné vady,
ty vzhledem k celkovému výsledku nepadají na váhu. Režisér
a dirigent Kašlík vypracoval cbě složky s fantasii a sc snahou
o scénické odlehčeni drsné reality do jakési téměř snové
atmosféry. Překrásná a s jevištní akci dokonale skloubená
Janáčkova hudbg mu vyzněla v celé své šťavnaté dužnatosti
a kypivé zvukové Intensitě; avšak přece jen na četných m a 
tech by mě! orchestr více tlumit, aby nekryl zpěváky, jeiichž
orerány nejsou velkooperní. Snad by stálo za úvahu orchestr
seshora poněkud zakrýt, iáko tomu je ku pf. v Bayreuthu,
kde se orchestr nalézá nikoli před rampou, nýbrž přímo rod
jevištěm, takže divák rozumí každému s*ovu. Výtvarník Svo
boda zdůraznil bezútěšnost oros*ředí nahými nahniv stromů
a ooletuiicími krkavci, ayšek rozvržení s-^nv ro do půdo
rysu nelze považovat za ideální. Pěvecké obsazení bylo tento-
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krátě relativně velmi dobré. T ři tenory v průměru Svobody
(B oris), Petráka (Váňa) a Vonáska (Kabano.y) by ani v N D
nesestavili. Avšak také J. Schiller (K u ligin ), Rožánek (D ik o j), J. Dobrá (V arvara) a M. Cyteraková (Kabanicha) za
slouží si v základě uznání. Titulní role, která je nejtvrdším
oříškem, byla svěřena J. Vymazalové, která se svým lyrickým
sopránem nemohla podat výkon dosti dramaticky působivý.
Zmínky si v kladném smyslu zaslouží ještě vynalézavé sví
cení a v záporném smyslu nikoli nejvhodnější kostýmováni
některých postav. Obecenstvo kvitovalo premiéru vděčně. IG

Film týdne
»N a obzoru plachta bílá« (sov. film rež. V. Legošina v ki
nu A pollo). — »Braziliana« (amer. film rež. J. Santleye
v kinu Letka). — »Černá ovce« (angl. film rež. W . Haye
a B. Deardena v kinu Pasáž). — »Sedm závojů« (angl. film
rež. C. Bennetta v kinu Lucerna). — »Sbohem, m ládi« (amer.
film rež. H. K inga v kinu Světozor).
Není těžko stanovit nejlepší film tohoto týdne. Neslouží
■právě ke cti dnešním filmařům, že jím je sovětský film
»N a obzoru plachta bílá«, uvedený v nové premiéře. Příběh
dvou chlapců, kteří pomáhají v útěku uprchlému námořníku
z křižníku »Potěm kin«, jehož posádka se tehdy vzbouřila, a
dostávají se tak do středu revolučních bojů, tryská z pramenů
porevolučního umění sovětské kinematografie, která se tehdy
stala avantgardou kinematografie světové. Je opravdu úžasné
pozorovat, s jakou pravdivostí a prožitkem jsou tu vytvářeny
scény revolučního ovzduší, vzrušeného, těžce dýchajícího a
přece nepostrádajícího svého kouzla a dokonce humoru, T o je
jedním z největších kladů tototo filmu — ovšem vedle skvělé
hry obou hlavních dětských představitelů I. Buta a B. Rungeho. Zachytit bojovnou atmosféru doby a nezapomenout na
prostý, dále jdoucí život, to je velké uměni, jehož dnes velmi
citelně postrádáme. Jsou i tu ovšem chyby: především ty
nešťastné, vkládané titulky, jež zbytečné rozptylují a kazí
dojem. Stálé, dostatečně nenavozované objevování se carské
ho špicla, jenž se vynoří vždy jako deus ex machina; nepřes
nosti v psychologické kresbě (vysoce pokrokový otec pořádá
za revolučních bojů v městě slavnost na oslavu narozenin
svého s y n a ); to jsou nedostatky, jež nemohou m ít celkem
vlivu na konečný, velmi silný dojem z tohoto díla. S polito
váním zjišťuji, že dnešní sovětské film y jsou účinnosti a lidkosti těchto starších velmi vzdáleny. — To, co nám bylo
předvedeno pod názvem »Braziliana«, mohu považovat jett
za vytahování peněz z ubohých návštěvníků. Film pochází
z výroben malých amerických producentů a musel je přijít
opravdu velmi levně. Podařilo se jim nahromadit takovou
kupu nesmyslů a stupidit, že se o nich raději nebudu dále.
šířit. Nepomůže ani Virginia Bruče, kdysi významná herečka,
dnes se zřejmě nudící i na plátně. K dyž si představím, kolik
film ů těchto nezávislých výrobců ještě budeme muset vidět
než bude příděl vyčerpán, dělá se mi nevolno. — Sympatic
kou, ovšem zcela nenáročnou komedií je anglická veselohra
»Černá ovce«, v jejíž hlavní roli vystupuje W ill Hay, známý
nám z »Výletu do Němec«. Podobného druhu je i tato črazykomedie, odehrávající se za války v Anglii, kde německá
špionážní skupina zamění jihoamerického národohospodář
ského odborníka, který přijel jako poradce při sjednávání
obchodní smlouvy Anglie s Jižní Amerikou. Hay ve spojení
s J. Millsem odhalí skupinu a osvobodí pravého .delegáta.
Na jednoduchou dějovou nit je navlečeno mnoho groteskních
scé i0 ‘ často postrádajících pravděpodobnosti, která ovšem
u tohoto filmového druhu není nezbytná. Opravdu zase jedna
veselohra, které je možno se zasmát. — O dalším anglickém
filmu »Sedm závojů« již »-Obzory« psaly u příležitosti brit
ského filmového festivalu (roě. II., ě. 42). Ve zkratce uvá
dím, že je to film, pohrávající si s psychologickými problé
my. film velmi romantický a daleký skutečnosti. Vedle krás
ného výkonu Ann Toddové, můžeme pozorovat jen áaržírování, ať jde o J Masona či českého herce H. Loma v roli psy
chiatra. — »Sbohem mládí« je příběh lásky mladé učitelky,
jejíž snoubenec nastupuje vojenskou službu při vstupu U SA
do prvé světové války. Ožení se s ní, oba snolu prožijí něko
lik šťastných dní a on potom odjíždí do Evropy, odkud se
již nikdy nevrátí. Tedy příběh, přestože velmi lidsky strhu
jícím způsobem hraný C. Colbertovou a J. Paynem, konec
konců již značně ošumělý. Podstatnou součástí filmu, a to
daleko zajímavější, je líčení citového poměru mladého chlance D. Robertse ke své učitelce a celková kresba amerického
školního prostředí. Rámec film u — zestárlá učitelka čeká
v předsíni hotelu mezi mnoha slavnostními hosty na příchod
senátora Robertse, kdysi svého žáka, který přijím á kandi
daturu na úřad presídentskv a rozpomíná se na svou býva
lou učitelku — je příznačný americkému filmu. Celkem sní
mek. jenž se dočká značných úspěchů u měkkosrdcého publi
ka obého pohlaví.
•
bít
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Rozhlas týdne
Jaroslav Pasovský: Hrdina všedního dne. Rozhlasová hra.
Režie Jiří Vasmut. — Jiří Nehněvajsa: Když moro nehučí.
Rozhlasová hra o životě našich letců v Anglii. Režie Josef
Svátek. — Ladislav Kristen: Život se nevrací. Rozhlasová
hra. Režie Jaroslav Budil.
N a sklonku starého a na začátku nového roku si mohli
posluchači rozhlasu poslechnout několik původních rozhlaso
vých her. z nichž prvou vysílala Praha, druhou Brno a třetí
Plzeň. Jak se zdá, z této tixtjice zaujímá prvé místo nejen
pořadím, nýbrž i významem nová hra již osvědčeného Ja
roslava Pasovského » H r d i n a v š e d n í h o d n e « , která
dokazuje, že dějová jednoduchost, spojená k tomu ještě tep
lým pohledem do lidského nitra, má v sobě nejvíce rozhlasovosti. Příběh metaře, který najde na ulici tobolku's vel
kým množstvím peněz a který přece jen odolá pokušeni ná
lez neoznámit, aby pak pochopil, že čestně a poctivě žít je
nejjistější zárukou štěstí člověka, tento příběh je bezmála
monologem, ale Pasovský je j umí podat s takovou vynalé
zavostí při zachycení nejjemnějších hnutí lidské duše, že
jeho figurka metaře si posluchače brzy podmaňuje svým
prostým a mravně podepřeným — nikoli však moralisujícim
— poměrem k věcem, lidem i životu.- A v tom třeba vidět
především úspěch i význam této hry, jíž nemálo ovšem ještě
prospěla střízlivá Vasmutova režie a skutečně prolidštěný
a v rozhlase ne běžný výkon Fr. Kovaříka v hlavní roli. —
Brněnská stanice uvedla hru ze života našich letců v Anglii
» K d y ž m o ř e n e h u č í « , kterou napsal Jiří Nehněvajsa.
A čkoliv autor měl několik dobrých a zásluhou vynalézavé
Svátkovy režie i působivých nápadů, a ačkoli mu sluší při
číst k dobru i přesvědčivý dialog, přesto jeho hra vyzněla
s jakousi chtěnou efektností a někdy i konvenčně. Zdá se
však. přes to, že rozhlas bude m ít v Nehněvajsovi pohotového
a nadaného autora, s nímž třeba počítat. V hlavních rolích
hovořili: VI. Vozák, M. Doležal a VI. Chramostová. — Ladislav
Kristen, jehož novou hru » Ž i v o t s e n e v r a c í « , vysílala
v Budilově režii Plzeň, má za sebou již několik rozhlasových
her a i knih pro mládež. Ve své nejnovější hře, jejíž nemalou
předností je úspornost v projevu a výrazný dialog, se po
kouší mladý autor o nový pohled na manželský trojúhelník.
Tu a tam sice Kristenova m ísty příliš psychologisujíci snaha
narazí na nejedni zrádné úskalí, jež odkryje tu a tam sla
binu v logickém sledu situací, celkem však možno práci hod
notit příznivě, i když snad více po stránce literární, než roz
hlasové.
D r K arel Zajíček.

Tak se píše . . .
ve »Svobodném slově«: »Uprostřed stojí panák s rudě
vyleštěnou bambulí místo nosu, a s i p ě t s e t m e t r ů
od něho se natřásá venkovský seladon, v ruce drží ně
kolik míčků a mocnými ranami s e s t r e f u j e f i 
guře přímo do pusy.« (Zaslal ing. J. H., Praha.)
ve »Stráži lidu« (14. I. 1947): »...p a n generální ředitel
zpozdiv se o c h v í l i přišel k e k o n c i slavnosti. . . «
(Zaslal A. M., Dolany u Olomouce.)
v »Rudém právu«: »V rakovnické továrně Rako zahá
jili dvouletku prvními dodávkami letošního roku do ci
ziny. D n e 2. l e d n a 1947 odjelo do Francie pět prv
ních vagonů s keramickým zbožím. Vagony byly v y 
zdobeny chvojím a francouzský nápis hlásal, že jde
. o výrobek z p r v n í c h d n ů dvouletky v Českosloven
sku.« (Zaslal ing. J. H., Praha.)
v »P rá c i«: »Dawies přihlížel tomuto utkání s nohou
v sádře, kterou si přivezl z Prostějova.« — (Zaslal
K. B., řtíčany.)
v »Činu«: »On má svůj (poměr k Bohu) a já mám
svůj, i když snad nevyznávám žádnou náboženskou
k o n f e k c i - « — (Zaslál V- K., Brno.)
Čtenářům, kteří nám pošlou perličky z českého tisku,
vyplatíme za uveřejněnou historku 40 Kčs.
O B Z O R Y , týdeník pro p olitik u a kulturu. Vychází každou
sobotu. Vydává Výkonný výbor čs. strany lidové. Šéfredaktor
dr. Ivo Ducháčelc. Odpovědný redaktor Bedřich Partaj. N á
vštěvy každou středu od 15— 17 hod. Ústřední administrace:
Praha I, Ulice 28. říjn a č. 3. Telefony: 255-22 a 258-15.
Adm inistrace pro Velkou Prahu: Praha. II, Václavské nám. 19,
telefon 221-68. Telefony redakce: 457-51, 431-41. — Předplatné
na rok 200 Kčs, na půl roku 100 Kčs, na čtv rt roku 52 Kčs. —
Nevyžádané rukopisy se nevracejí. — Účet poštovní spoři
telny 60.300. — Tiskne Č. A. T., Českomoravské tiskařské a
vydavatelské podniky v Praze II. — Dohléáací pošt. úřad 25.
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O B Z O R Y

M A R G A R IN
G L Y C E R IN

Kursy Kl ubu moderní ch f i l o l o g ů :
angličtina, čeština, franština, italština, latina, ruština,
srbochorv., španělština, pedagogika, těsnopis, obch.
koresp., účetnictví, psaní strojem, přípravky na zkoušky.
Zápis denně od 15 do 18 hod. v Praze li, Karlovo nám. 6.
Telelon 291-08.

Prospekty zdarm a.

Filmová umělkyně STELLA M Á JO V Á
používá a doporučuje kosmetické výrobky

Tajemství její krásné pleti je pravidelná péče o níl

1 n s e r t ii í o b j e d n i v k y _ v y ř l s u j e

In .ertn i

odděleni P ra h a II, V áclavské

nám ěstí

č í s l o 19. T e l e f o n č í s l o 4 8 1 - 4 1 , 8 8 9 - 6 8 .

j

1. a 2. M o d e ly dom u 3eanne Lafaurie. 3. a 4. M o d e ly domu

