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Křesťanství proniká do politiky.
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1. a 2. Záběry z 800leté Moskvy: zvonice Ivana Velikého v Kremlu,
přistav kanálu Moskva-Volga. 5. Generál Marshall, nový min. za
hraničních věci USA, s odstupujícím ministrem Byrnesem. 4. Admi
rála Byrda na cestě na Jižní točnu doprovází jeho oblíbený pes.
5. Italský premiér de Gasperi v rozhovoru s velvyslancem Dunnem

v Americe. Po návratu do Itálie, kde mezitím vypukla politická

krise, min. předseda de Gasperi podal demisi-
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Číslo 5.

CO SE DĚJE VE SVĚTĚ
Křesťanství proniká do politiky
»Nej významnější západoevropskou udá
lostí r. 1946 bylo proniknutí křesťanství
do politiky (Francie, Itálie a jinde) a
fakt, že čítankou sociálních reforem
není už komunistický manifest Marxův,
nýbrž »Berum novarum« papeže Lva
XIII. Umírněnost politická projevuje se
i v uměni. Po II. světové válce máme
sice Picassa, ale ne dadaismus. Takové
ovzduší ovšem nesvědčí salonnímu ko
munismu. Skupina slavných pařížských
intelektuálů a umělců, která se po osvo
bození přidala ke komunistům, pociťu
je, že byla zldamána. Dnes řeči o komu
nismu mezi evropskými vzdělanci vyvo
lávají jen neskrývanou n u <1 u. Vysoké
školy jsou nyní imunní vůči komunis
mu. Ve skutečnosti působí komunismus
ještě jen na lidi středního věku, kteří
vzpomínají na citový vliv ruské revolu
ce, o němž mladí lidé nic nevědí.
Komunismus v Evropě je na ústupu.
Dospěl, stavu, v němž je dosud obáván,
ale už se o něm vážně nediskutuje. Po
tvrdila to serie voleb (s jedinou výjim
kou Československa, lede, jak Schlamm
píše, »zvolili si občané ve svobodných
volbách komunistického ministerského
předsedu z panslavístického vrtochu.
Dobří lidé z Cech a Moravy, vzpomína
jíce stále na Mnichov, spletli si hlaso
vací lístky s kyticemi, které házeli na
vítěznou armádu velkého s’ovanského
bratra«). V některých západních zemích
dostali komunisté jen 5 až 10 proč, hla
sů. Ve Francii, dík podzemnímu hnutí
odporu za okupace, komunisté ovládli
dělnictvo, v Itálii však byli biti na prů
myslovém severu a získali jen půdu
v hladových krajích jižní Itálie. V celé
západní Evropě je však komunismus
v politické a intelektuální defensivě.«
Tento názor vyslovil vlivný americký
časopis »Fortüne« v článku středoev
ropského šéfredaktora nejvýznamnějších
amerických časopisů »Time«, »Life« a
»Fortüne«, který procestoval celou Ev
ropu.

Jak si získávat přátele?
Pod slibným nápisem: »Pe rspe ktivy antifašisty v angloame
rickém pásmu« přinesl hlavní or
gán komunistické strany na Moravě,
»Rovnost«, v neděli 19. ledna obrázek
blahobytného pána, asi takového, jací
u nás svého času chodívali v SA uni
formách. Před ním se krčí zbědovaný
chudák s černou páskou přes levé oko
a pod tím je tento duchaplný text:
»Matně si pamatuji, že jsem vám
v Dachau vyrazil oko. A co si přeje
te ?«
»Jenom nějaké potvrzení o nacistic
ké činnosti, Herr Obergruppenführer,
abych měl pokoj od Američanů.«
Předkládáme k laskavé úvaze správ
ci našeho ministerstva zahraničí, p.
stát, tajemníkovi Clementisovi, a panu
ministru Václavu Kopeckému. Netrou
fáme si sami rozhodovat, zda jeden
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z hlavních orgánů naší vedoucí vládní
strany buduje tímto způsobem s vědo,
m í m odpovědných ředitelů naší domá
cí i zahraniční politiky přátelské sna
hy k velice světové demokracii a nej
mocnějšímu činiteli v soudobé světové
politice, či zda snad jde jen o bujnou
extravaganci komunistického tisku, nad
níž blahovolně přihmuřují obě oči. Ne
ní to případ jeden. Zatím co »Rudé prá
vo« zachovává v otázkách zahraniční
politiky jakous takous reservu, vesele
podnikají menší komunistická práčata,
zejména na venkově, hotové štvanice
proti všemu, co nese pečeť západu, a je
jich
neodpovědné kampaně
závodí
v tomto směru s neobyčejným úspě
chem se vším, co kdy bývalo patentem
bujarých goebbelsovských lakýrníků.
To už otrnulo z americké půjčky? Ten
kráte všechen komunistický tisk mlčel
několik týdnů jako zařezaný a jeho ne
japné výmluvy svědčily jasně, komu
došel dech. Pan ministr informací pod
nikl před nedávném hvězdicovou jízdu
proti »Obzorům« a »Vývoji« za to. že
si dovolují přinášet informace o
skutečných poměrech ve světě, o tom,
jak se na naší matičce zeměkouli cítí
a smýšlí, ať už se to líbí nebo nelíbí
těm, kdo by kolem naší vlasti rádi vy
budovali pěticípou zeď. Někdy — a naši
čtenáři to dobře vědí — ani nám ne
jsou všechny ty zprávy z ciziny po chu
ti, domníváme se však, že informova
ný český člověk bude si v každé situací
počínati lépe nežli ten, kdo by se po
hyboval jen v oblacích a umělé mlze,
kterou tak dokonale dovede vyrábět
komunistický tisk. Bylo vždy naší cti
žádostí nedělat propagandu a také jsme
ji nedělali. Nechceme totéž žádat po
jiných. Ale máme právo žádat, aby
nikdo u nás zločinně nepoškozoval zá
jmy republiky a aby je především ne
poškozoval ten, kdo na sebe vzal odpo
vědnost vedoucí vládní strany. Spoje
nectví s SSSR a přátelství k velkým de
mokraciím Západu bylo součástí pro
gramu všech našTch dosavadních vlád,
a máme snad důvod, abychom se na
toto prohlášení dívali jako na jediný a
nedělitelný celek. Jak se v něm vyjímá
hulvátství komunistické
»Rovnosti«?
Nechť se na nás proto nehorší pan mi
nistr informací,
končíme-li diskusi,
kterou nedávno svým útokem na »Ob
zory« a Vývoj« vyvolal, tímto poučným
příkladem a uctivou prosbou, abv nadá
le metl trochu více a lépe před vlast
ním prahem.
F. A.

Na prořev polské demokracie se
teprve čeká
Před dvěma lety, v únoru 1945, do
hodly se tři hlavní velmoci v Jaltě, že
rozpor mezi polskou emigrací na západě
a na východě bude překlenut vytvořením
nové representativní vlády polské, kte
rá se zaváže vykonat v době nejkratší
svobodné volby podle obecného tajného
hlasovacího práva. Bylo výslovně tehdy

Dříve a dnes
Lidové soudnictví způsobuje, že se bádá liluboko v minulosti politických osob.
Přitom se minulé skutečnosti často po
divuhodně kroutí k velikému údivu těch,
kdož nemají přece jen tak krátkou pa
měť. A tak při tom bádání zjišťují vše
teční lidé zajímavé slaitočnosti. Tak na
příklad po nedělním projevu pana mi
nistra sociální péče o nadržování Něm
cům za prvé republiky, z kteréžto »ik>lupráce a traktování s Němci molúo vy
růstá henleinovské hnutí a nacismus,
vezme si zvídavý posluchač brožuru,
jejíž autorem není nikdo jiný než Zde
něk Nejedlý. Brožura se jmenuje Dr Kra
mář a byla vydána v nakladatelství Bo
rového v roce 1920. Zde autor na straně
59. píše doslova toto: »Dnes máme svůj
stát a v něm státní moc. Otázka němec
ká nabyla dnes jiného smyslu; je to
otázka smírného spolužití se spoluobča
ny německého jazyka, aby v republice
byl klid a tím možnost zdárné práce
hospodářské k prospěchu naší republi
ky. Jde tedy o vnitřní posílení našeho
státu. Tu však se postavil dr. Kramář
proti jakémukoli jednání a smíru s Něm
ci! Taková jest tato „vlastenecká” po
litika dr. Kramáře: dokud smír by byl
k prospěchu Rakouska, byl dr. Kramář
pro néj; když má posíliti českosloven
skou republiku, jest proti němu. To vše
jsou smutné konce politiky dr. Kramáře.
Jeho odměnou jest a bude jen pochvala
zfanatisovaných husitských žen obého
pohlaví, jichž náladám a pudům dnes
podléhá. S tím se však bude musit také
uspokojit. S jich slávou klesne i sláva
jeho vlastenectví.^

řečeno, že se voleb budou moci zúčastnit
všechny protifašistické a demokratické
strany. Tehdy Anglie a Amerika, uspo
kojeny tímto závazným prohlášením, za
vázaly se aznat takovou polskou vláclu,
jakmile by byla ustavena. To se stalo
v červnu 1ÍM5. Hned na to Anglie i Ame
rika íaznaJy novou polskou vládu, a po
slaly k ni svoje velvyslance.
Od června 1545 až do ledna 1947 trva
lo ono údobí, které mělo být podle jalt
ského závazku íco nejkratší«. Přes vý
slovný závazek trvalo tedy polské vlá
dě téměř dva roky, než se. odhodlala
k volbám — a tak je dnes Polsko po
slední z osvobozených zemí, kde se
konaly volby. Byly tyto volby, které na
sebe ďaiy tak dlouho čekat, aspoň čisté?
Nejvíce pochybností zdá se vzbuzovat
jejich tajnost. V každém případě se tyto
volby nekonaly v ovzduší, které před
pokládá klidné, ničím nezastrašené,
uvážlivé rozvažováni občana před vo
lební urnou. Kdo způsobil toto nepřízni
vé ovzduší? Polské protivládni podzemí,
jehož existence je nesporná a které je
živeno činností zahraničních agentů ?
Nebo zásahy vlády proti Mikolajczykově
straně, jejíž volební kanceláře byly před
mětem útoků, jejíž funkcionáři byli za
týkáni a jejíž kandidáti a voliči byli pod
nejrůznějšími záminkami škrtáni z vo
lebních seznamů? I když nám na dálku
nelze rozsuzovat větší či menší podíl
jednoho či druhého, každému Čechoslo
vákovi musí být jasné, jak podstatný
iozdíl dělí svobodné a čisté volby v Čes
koslovensku od neklidných podivných
voleb v Polsku. Naše volební přípravy,
naše schůze, naše potyčky a náš výsle
dek byly rovněž předmětem zájmu ce
lého světového tisku. I u nás zvítězili
komunisté. A přes to (na rozdíl od Pol
ska) ani nejnepřátelštější zahraniční
list, i když sebe důmyslněji rozebral
příčiny komunistického úspěchu, neza
pochyboval o tom, že tohoto úspěchu do
sáhla KSČ ve volbách vskutku demokra
tických. Naše vláda nedostala ani před
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volbami, ani po volbách, ani jednu notu
se strany Ameriky nebo se strany Rus
ka. Možná, že někteří naši přátelé v ci
zině neměli radost, že se u nás 38 pro
cent národa vyslovilo pro komunismus;
možná, že jiní naši přátelé zase litovali,
že se pro komunismus nevyslovila ab
solutní většina národa. Nicméně může
me býti hrdi na to, že svrchovaný akt
demokratického lidu československého
nebyl předmětem tak divokých polemik,
diplomatických not, ‘obvinění a důvod
ných podezření jako neslavné volby pol
ské.
S našeho sobeckého hlediska jižního
souseda polské republiky nemůžeme tvr
dit, že by vítězství Mikolajczykovo by
lo bývalo pro poměr československopolský o tolik lepší, než vítězství vlád
ního bloku. Jak vládni blok, tak Mikolajczykovi stoupenci berou — a téměř
se v tom předhánějí — v pochybnost
jak náš nárok na Kladsko, tak i naše
nezměnitelné právo na Těšínsko.
Pro úsudek, zda v tom či onom státě
opravdu zvítězila demokracie, je jedním
z nejpoučnějších ukazatelů také to. zda
si nově nastolený nebo nově potvrzený
režim počíná také demokraticky ve své
zahranič, politice. S úsudkem, zda oprav
du vyhrála v Polsku demokracie, počká
me proto do doby, kdy polský režim
projeví svou demokratičnost a slovan
ství též v poměru k nám. Důkazem o ví
tězství demokracie v Polsku proto te
prve bude den, kdy se Varšava jednou
provždy vzdá veškerého pošilháváni po
třinecké pánvi a Těšínsku a kdy s ná
mi v duchu slovanské vzájemnosti, de
mokraticky a bez vytáček, zahájí jed
nání o našich oprávněných, požadavcích
na Kladsko, Ratibořsko a Hlubčicko.

Naši exportéři se činí
Několika našim ministerstvům došel
v těchto dnech dopis našeho generální
ho konsulátu z Kanady, jehož obsah
vrhá podivné světlo na poměry v na
šem zbyrokratisovaném průmyslu: Ka'nadské firmy si prý zhusta stěžují na
to, že jejich dopisy, dotazy, objednávky
a telegramy do Československa zůstá
vají namnoze bez odpovědi, a pokud od
pověď vůbec dojde, obsahuje prý mno
ho zajímavého o politických poměrech
v Československu, o důvodech, které
vedly k znárodnění průmyslu, různou
poetickou propagandu pochopitelně jen
jedné politické strany, ale cbyčejně ani
slůvko o tom, nač se cizí zákazník ptal.
Chceš brusle a dostaneš pozoruhodný
vý‘eh z poslední řeči pana minister
ského předsedy; toužíš po jabloneckém
zboží a dozvíš se zevrubně, co soudí
p. ministr Nejedlý o naší mládeží; za
jímáš se o broušené sklo a dozvíš se,
jaké požehnání přinesou českým země
dělcům Durišovy zákony; ch ěl bys to
nebo ono a místo toho se ti servíruje
obšírný výklad, jaké má u nás ministr
Václav Kopecký potíže s reakcí. Na tom
není dosti: jsme přece hrdý slovanský
národ a bylo by pod naší důstojnost
(i kdybychom to uměli) korespondovat
v zaostalých západních jazycích, an
glicky nebo francouzský; i jes* prý na
prosto převážná část obchodních donisA které od nás do Kanady vůb^c do
jdou, psána německy, čemuž není
na závadu, že znalos4 němčiny je v Ka
nadě rozšířena o málo více, nežli u nás
znalost peršb'ny.
V zajímavém článku »Pražská b’lance za rok 1946« jsme nedávno četli
v anglickém listě »Daily Mail«, že prý
do Československa přichází mnoho po
hraničních zájemců, ti však nejsou spo
kojeni ani jakostí, ani vysokými cena
mi českos’ovenského zboží. Zejměňa
prý je pociťován pokles jakosti v prů-
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myslu sklářském a keranůckém, v hrač
kách, hudeb.iích nástrojích a textiliích.
Neradi bychom četli takových zpráv
mnoho. A zejména bychom neradi četli
takové zprávy, jakou podává náš konsul z Kanady. Je přece povinnosti řád
ného obchodníka odpověděli na dopis,
objednávku nebo telegram, a to i tehdy,
nemá-li právě žádané zboží na skladě.
Nedbalost a neodpovědncst ohrožuje
i naše budoucí obchodní styky s ci
zinou, protože budí dojem, jako bychom
o export z Československa neměli zá
jem. Dělá to ostatně špatný dojem o
důvěryhodnosti 1 celého státu. A špat
né reklamy jsme si u nás i ve světě už
nadělali dost.
F. A.

Kanada po válce
Poslední válečná léta značně posílila
hospodářskou prosperitu a politický vliv
kanadské země. Světový dodavatel suro
vého materiálu, zemědělských produktů
a ovoce objevuje se nám na ko^ci války
jako prosperující stát s velkým prů
myslem chemickým, strojařským, loďařským a na zpracováni gumy. Všechna
tato odvětví buď neex stovala vůbec ne
bo byla v plenkách před r. 1939. Kolo
niální tradice a zeměpisná vzdálenost od
historických středisek světových kon
fliktů nezabraůují již tomu, aby hlas Ka
nady nebyl brán v úvahu při mezinárod
ních konferencích; zvláště bohatství ra
dia a uranu zabezpečuje jí důležité slo
vo na poradách o atomové energi . Země
založila ve válečných letech rezáv slé
diplomatické styky s ČSR, SSSR, Čí
nou a některými státy Jižní Ameriky.
V protikladu s tímto přirozeným vývo
jem vedoucím od dom'nia k nezávislejší
mu, mocenskému činiteli, zdá se být, že
Kanada nejmenovala pro Prahu ani di
plomatického zástupce, ačkoli u Šrámkovy v*lády londýnské Kanada své za
stoupení měla.
Liberální správa W. L. Mackenzie Kio.
ga zvolená po třetí za sebou v létě 1945
dosti značnou většinou se divá na pová
lečné problémy kanadské optimisticky.
Její program spočívající zhruba v brz
kém návratu k předválečným liniím v
politice i hospodářství, byl do velké mí
ry ovlivněn finančně silnými východokanadskými kruhy. Ministr národní rekon
strukce C. D. Howe snaží se o brzké zru
šení válečné kontroly, věří pevně v sou
kromé podnikání a suaží se zajistit uspo
kojivý ž’votní standard všem občanům.
Ještě za války prosad:la K’ngova vláda
zváště výhodné pojištění proti přínadné
nezaměstnanosti a systém vysokých pří
davků rodinám. Přesto však pcs ce ka
nadských l berálů není dnes nijak zvláš
tě silná. Representanti některých země
dělských kruhů a odborových organisací
spřízněných s americkými Federaťon of
Labour a CIO tvrdí, že politika vlády ne
stačí na zaj:štění hospodářské prosperi
ty všem vrstvám. Svůj vliv prosazují
stávkami, se kterými si vláda obyčejně
neví rady.
Další vývoj v Kanadě v nejbližší bůdoucrosti závisí v prvé řadě na vedení
liberální strany. 721etý Mackenzie Kng,
který ji vedl přes 20 let a řídil osudy
své země v dobách tak významných,
hodlá prý odstoup’t. Neždědí-Ii Kingův
nástupce jeho nťstrný smysl pro vyrov
návání přání různých rasových a hos
podářských skupin a pro sjednocování
jich k pevné státní politice, nezabrání asi
roznadnutí strany na několPt skupin, je
jichž politika bude určována různými
rasovými neb hospodářskými požadavkv. Kriťkové dnešní vlády mohou' pák
dostat po příšHch volbách příležitost
provést’ své plány'se zajištěným schvá
lením většiny parlamentu,
-irs-

Ilja Erenburg o roku 1946
Ilja Erenburg napsal do Izvěstijí úva_ í
hu, z níž citujeme:
V r. 1946 někteří lidé mnoho mluvili
o budóucí válce; snažili se vydávat po
válečný rok za předválečný. Tito lidé
chtějí, aby lidstvo zapomněo na proži
tou tragedii. V článlni jedněch hearstostovských novin jsme mohli číst: »Ho
rečná obnova Stalingradu — to je jeden
ze symptonů přípravy rudých k třetí
světové válce«. Jsou na světě lidé, kte
ří považují obětavou budovatelskou prá
ci za ohrožení míru a kolekci atomo
vých bomb za olivovou větévku.
Hlrdíme-li vese’e vpřed — pokračuje
Erenburg — pozdravujeme-li, nehledíce
na všechny obtíže, rado tně nový rok,
není to proto, že se odvracíme od roz
valin a ne proto, že jsme lhostejni
k osudu světa. Věříme v lepší budouc
nost právě proto, že se na všechno pa
matujeme, že všechno vidíme. Víme, že
r. 1946 byl prvními kroky uzdravil jícího
se světa, že tento rok nás nepřiblížil
k nějaké smyšlené válce, nýbrž, že nás
oddálil od oné strašlivé války, kterou
každý z nás prožil.
Kdyby bývali zvítězili norimberští
zločinci — nebylo by ani svobodné Pa
říže, ani klidného Londýna. Možná, že
by mnozí ze žurnalistů, kteří nás nyní
pomlouvají, skončili život v táborech
Buchenwaldu nebo Dachau, kdyby bý
vali před čtyřmi roky nezachránili ruš
tí vojáci svět.
Nadarmo a s neúspěchem se pokou
šeli závistníci a zlomyslní lidé skrýt So
větský svaz před světem; nadarmo pro
dukovali celé serie »železných opon«.
Svět viděl, jak se naši vojáci bili za mír
— na Volze, na Visle, na Odře. Svět
dále pak viděl, jak představitelé naší
země bránili mír v Paříži a New Yorku,»
Před čtvrt stoletím, když jsme mlu
vili o míru, smáli se nám, protože mohli
tehdy polVádat naše slova za slabost.
Nyní přestali zlomyslníei se svými bá
chorkami o »kolosu na hliněných nohou«
— všichni vědí, odkud a kam až došly
nohy sovětského člověka. Nyní naší ne
přátelé přiznávají naší sílu; chtějí však
utajit před svými národy, že pokraču
jeme mluvit o míru. Hájíme věc míru
na každé konferenci, na každé poradě,
v každé komisi nebo podkomisi. Podá
váme ruku ostatním národům ne proto,
že jsme slabí, nýbrž proto, že před řin
čením zbraněmi dáváme přednost přá
telskému stisku ruky.
Pisatel se pozastavuje nad slepotou
některých »zlověstných politických šej
dířů« a pokračuje: Jsou hotovi obvinit
dokonce i naše botaniky nebo naše
baletky z nenávistných úkladů; mí
cháme prý se do cizích záležitostí. Mí
cháme se do cizích záležitostí, ano —
celou skutečností naší existence. Postaví-Ii se u nás nový dům, nnpíše-li sé u
nás nová kniha, vypěstuj*-!! neši agro
nomové nový druh jablek, okamžitě to má
ohlas u druhých národů. Když Švéd
plaví ocel nebo když Austrálie sklízí
pšenici, přemýšlejí o tom jen ti Fdé,
lrteří se zajímají o ocel nebo pšenici.
Vyrcste-li však u nás někde na výcho
dě nové měrtečko, ihned o tom píší, ho
voří, radují se neb zlobí po celém svě
tě.
Můžeme přivítat nový rok srdečně, jak
jej vítali vojáci v zemi janče,' můžeme
říci, že prošlý rok nás nehýčkal, avšek
víme, že jdeme vstříc lepšímu. Naši vo
jáci ubránili náš stát, jeho nezávislost,
právo národa být hospodářem ve své ■'
zemí, rovnost ras a jazyků, néš sovět
ský slabikář a hvězdv1 nad Kremlem.
Nvní je' třeba zachřánH'· 'zachráněné;
vvst°vět města, vychovat děť, zahrát
človřka. Máme k tomu tok voienskou '
tvrdost^ tak i srdečnou upřímnost.
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Učíme se lépe chápat nejen
Východ, ale i Západ
Srovná-li si český čtenář český a zá
padní (ať už anglický, francouzský nebo
švýcarský) tisk, poslouchá-li chvíli (dovolí-li mu to nervy a trpělivost) pozoru
hodné řečnické výkony pražského roz
hlasu (a propos: nebylo by dobře vypsat
anketu, kolik lidí u nás ještě poslouchá
mluvené relace českého rozhlasu?) a
pak si zapne Beromünster, Paříž nebo
Londýn, zjistí s určitým znepokojením,
že se octl v docela jiném světě.
Vynoří se mu najednou spousta problé
mů, spousta světových otázek, o nichž
česká veřejnost nemá ani potuchy, neví-li snad o nich jen z jakéhosi matné
ho doslechu, a na druhé straně nemůže
přejít bez pochybnosti nápadnou sku
tečnost, že v tom cizím, velkém světě
mají, jak se zdá, pramálo starostí o to,
co je středem zájmu uvnitř našich hra
nic. Existují tu bezpochyby dva různé,
oddělené světy, které si čím dále tím
méně rozumějí a patrné si ani nechtějí
rozumět. Novináři, kteří ve zdraví a bez
úhony přežili válku, cítí nápadně ten
rozdíl mezi dnešními a tehdejšími časy,
kdy český tisk byl s velkým evropským
a světovým světem v citlivém a živém
kontaktu, kdy se v Praze a celé repu
blice žilo, cítilo a myslilo velkoryseji
a siřeji a kdy náš tisk a naše veřejné
mínění bylo naplněno tím evropským
duchem, jehož byl Masaryk, Beneš ne
bo Salda tak výrazným představitelem.
Tím není řečeno, že by i k nám občas
nepronikl paprsek evropského světla.
Laskavému čtenáři jistě neušlo, jaké
pozornosti a sympatiím se v našem tis
ku rázem počal těšit pan Henry Walla
ce, někdejší ministr Spojených států,
jakmile se dostal do názorových kon
fliktů s tehdejším ministrem zahraničí
Byrnesem a presidentem USA Trumanem. Od té chvíle se u nás soukromé
mu mínění pana Wallace věnuje něko
likrát více pozornosti než projevům od
povědných státníků USA a nemine tak
řka dne, aby některý z našich listů ne
uverejnil Wallacův článek nebo projev.
V těchto dnech jsme se konečně do
četli, že ministr informací (pan ministr
se nedávno rozčiloval, že prý ho český
tisk sabotuje, an ho při rozličných pří
ležitostech neuvádí jménem; myslíme,
že to je zbytečná starost, vždyť přece
ministr informací je dnes už sám o so
bě pojem)pozval Wallace do Česko
slovenska; stejně jako před nějakou
dobou jiného z amerických odbojníků,
syna zesnulého presidenta Roosevelta.
Nuže, nemáme nic ani proti Elliotu Roo
seveltovi, ani proti sympatické osob
nosti Henryho Wallace. Je krásné jejich
úsilí o mír, jejich úsilí o jeden, neděli
telný svět. Shodují se v tom jistě i se
svými americkými odpůrci. Jde jen
o způsob, jakým má býti tento ideál
uskutečněn. Tady už lze bezpochyby
diskutovat o Wallaceově koncepci zá
jmových sfér, jejichž držitel nemá býti
ve svém počínání rušen, a ptáti se, zda
toto pojetí není v příkrém rozporu prá
vě s Wallaceovým Ideálem. Naproti to
mu k Wallaceově boji za užší spolu
práci mezi Amerikou a Ruskem bvl ná
mi jasně vyjádřen sympatický a bezvý
hradně kladný postoj ve chvíli vynuce
né demise. V článku »Poslední rooseveltovec odchází«, vyslovili jsme lítost, že
Wallace odchází z vedení americké poli
tiky. Věděli jsme, že přes všechny
evropské sympatie jeho bezprostřed
ní vliv na americkou politiku bude
menší; a ovšem z těchže důvodů poklá
dáme za svrchovaně pochybené snahy,
vydávati soukromé mínění Henryho
Wallace za autentický hlas Ameriky —
a to se právě u nás děje.
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Na př. politický týdeník »Nová re
publika«, jehož se Wallace stal nedávno
šéfredaktorem, je list o nákladu asi 50
tisíc výtisků, a byl, nežli jej koupilo
Wallaceovo sdružení, spíše osobním
listem jakéhosi plantážníka, který jej
držel nad vodou pro skrovné potěšení
a patrně i z pýchy, že má svůj list.
(Ještě štěstí, že v USA je soukromní
kům dovoleno vydávati noviny — kdy
by byly ve Spojených státech tytéž tis
kové poměry jako v jedné středoevrop
ské demokracii, musil by patrně Henry
Wallace, aby se zavděčil ministru Ko
peckému, přijít psát do Českosloven
ska.) 50.000 výtisků není příliš mnoho
na USA. Je to možná o něco více, nežli
má »Tvorba« nebo »Kulturní politika«,
rozhodně však méně, nežli »Obzory«
nebo »Vývoj«. Pan ministr Kopecký ne
má rád domácí oposici. Vítáme proto
tím upřímněji, že se mu líbí alespoň
oposice americká.
Přijede-li pan Wallace do Českoslo
venska, bude nám srdečně vítán, stejně
jako Elliot Roosevelt. Ale rozhodně si
prozatím nebudeme namlouvat, že ústy
Wallaceovými k nám hovoří dnešní
Amerika.
RA.

Anglický hlas o Československu
Zvláštní korespondent časopisu »Economist« píše po svém návratu z Prahy
v článku »Československo v r. 1946«,
že porovnávání států bývá zajímavé,
poučné i záludné, že však jsou mnohé
podobnosti mezi Britannií a ČSR. Jednou
z nich je závislost na zahraničním ob
chodu, druhou poměrná ustálenost obou
politických režimů v minulém roce, přes
to, že obě země prodělávají revoluční
změny. Čs. zahraniční obchod za prv
ních deset měsíců vykazuje povzbuzující
vývoj. Dnešní ceny jsou ovšem nespráv
nou základnou pro porovnání s předvá
lečným zahraničním obchodem, ale Češi
sami poukazují na úbytek obyvatelstva
o 3 miliony oproti r. 1938 a na odsun
kvalifikovaných německých dělníků. Pro
hlašují, že výroba nyní dosahuje asi
80% předválečné. Češi zdůrazňují, že
obchod se Sovětským svazem dosahuje
jen malého procenta celého zahraniční
ho obchodu (dovoz 11%%, vývoz 12%),
ale tyto číslice jsou poněkud nedosta
tečné, poněvadž mnoho obchodů s Ně
meckem a Rakouskem jde na ruský a
částečně na britský i americký účet.
V mnohých evropských zemích se poli
tická situace dosud zhoršuje, zatím co
ČSR má všechny důvody k hrdosti, že
její politická bilance je stále příznivěj
ší. Mnohé skutečnosti přispívají k této
ustálenosti. Jednou z nich je, že Češi a
Slováci si uvědomují svou jednotu. Ne
jsou dosud jednotným národem — zde
tkví nebezpečí pro budoucnost — ale
mají podobnou řeč, podobné tradice a
dávají přednost spojení mezi sebou proti
spojení s jinými národy, které by na ko
nec vedlo k jejich podřízenosti. Jednota
národa byla hlavní pohnutkou k utvoře
ní národní fronty za války a tato páska
stále ještě víže komunisty s konserva
tivci. Druhým činitelem je president Be
neš. V očích lidu je vůdcem národa a
všechny strany si to uvědomují. Žádná
strana by tudíž nedělala něco, co by
president odsoudil nebo s čím by ne
souhlasil. Dvouletka, jež vešla v život
počátkem roku, je podporována všemi
stranami a dokud nebude jistoty jejího
úspěchu nebo nezdaro, neodváží se žád
ná z nich jejího ohrožení politickým
svárem. Příslušnost k národní frontě ve
vládě neznamená, že se strany vzdaly
svých zásad nebo že pasivně přijímají
vše. co protivník navrhne. Vyjednává se
a dělají se kompromisy za scénou, na roz

díl od Biitannie, kde se důležité otázky
projednávají veřejně. Všechny politické
strany trvají na předpokladu, že musí
být ve vládě a že nemá být oposice. Ta
kový postup Angličana neláká, poněvadž
bere prostému občanu přirozené právo
posuzovat svou vládu. Na Slovensku ne
ní takové úplné politické jednoty. Levi
ce dostala tam jen 30%. hlasů a výsle
dek je, že Slováci jsou hýčkáni. Přes
polovinu nových průmyslových investic
ve dvouletce se dává na Slovensko, stej
ně jako většina zrušených německých
továren z českého pohraničí. Taková po
litika má dvojí účel: za prvé má smí
řili Slováky se ztrátou samostatnosti a
blahobytu za války, za druhé má zprůmyslovění Slovenska přispět! k vzrůstu
socialismu. Jednotu udržuje strach z Ně
mecka. Češi vzhlíží spíše k východu
než k západu. Nemají ilusí. Jejich his
torie a sedm let okupace je z nich vylé
čila. Vyhnali 3 miliony Němců ze země,
kde po generace žili, a Němci neodno”štějí. Otázka Němců byla pro Čechy
krutým dilemmatem, ale po všem, co
Sudeťácí dělali, kdo je může kritisovat ?
Strach z Němců je společný ČSR, SSSR
a Polsku. Všichni střeží s obavami
vše. co se v Německu děje. To je
spojuje nejtěsnější páskou. Tyto sku
tečnosti mají vliv na celou Evropu. Jest
liže máme posuzovat spravedlivě pokrok
ČSR v r. 1S46, musíme tak činili v po
rovnání se vzestupem jiných států, ni
koli podle nějakého ideálního průměru.
— V takovém porovnání ČSR obstojí
pozoruhodně. Má větší politickou ustá
lenost než Francie, Belgie, Itálie nebo
fteeko. Má mnohem větší svobodu poli
tickou než. kterákoli jiná země pod rus
kým vhvem. Český národ blíží se více
předválečné výkonnosti než kterýkoli
jiný národ. Provádí daleko rozsáhlejší
hospodážský experiment než Britannie.
Jeho fizramce jsaui dobře vedeny. V tom
to oboru nebylo, politických experimen
tů. Především má sebedůvěru. Je něčhn
jako oBSOTi ve střední Evropě a lze s’ jen
piáti. alby se sntše rozšířila, než aby bvla
pohlcena’ pouští, v niž tak svěže vymká.
K. H.

ČSR - země paradoxů
Kanadský list .Standar d“, vychá
zející v Montrealu, otiskl v prósinci člá
nek Lelanda Stoweho z Prahy o CSR,
která prý se proměnila v zemi paradoxů.
Autor zdůrazňuje, že jméno Czechoslo
vakia by se mělo přeměniti v Paradoxia,
aby tak byla vyjádřena skutečnost. Pra
ví, že jakmile přijedete do Prahy, na
rážíte na všech stranách na paradoxy.
Výkladní skříně jsou tu plny nejrůzněj
šího zboží, ale většina jen na přiděl.
Stejně je tomu s potravinami. Praha má
divadla a koncerty, a obyvatelstvo zdá se
dostatečně oblečeno. Vypadá to jako by
v porovnáni se sousedními státy Češi zá
zračně dosáhli normálních poměrů. Je to
však jen zdání. Ceny všeho druhu jsou
tak nedostupné, že se člověk diví, jak
lidé mohou žiti při svých příjmech 40 až
50 dolarů měsíčně. Počet těch, kteří mo
hou slušně vycházeti, je nanejvýše malý.
V Praze a uvnitř země je bytová krise,
ale v pohraničí je spousta domů úplně
prázdných, V zemi není stávek, ale děl
níci nemají chuť do práce. Všechny poli
tické strany jsou socialistické, ale kro
mě komunistů silně demokratické. Nej
větším politickým paradoxem je však
katolická strana. Zatím co katolické
strany všude ve světě jsou konservativní, čeští katolíci, většinou sedláci a děl
níci, jsou liberální a socialističtí. Také
čeští komunisté jsou méně doktrinářšti
než kdekoli jinde v Evropě.
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§Îaê SRemerîa
po pronraue valce
» ... Alsasko a veškeré oblasti
Lotrinska jsou německými kraji
a jejich ~ obyvatelé jsou německé
krve. Francouzská trikolóra snad
vlaje na Štrasburské katedrále,
ale tato mohutná stavba zrodila
se z německého ducha a nemá
nic společného s duchem Fran
cie. Tam první z největších geniů,
jaké Německo dalo světu, po prvé
cítil velkého ducha německé ar
chitektury. Na všem je pečeť ně
meckého ražení, všude je němec
ký duch. Proto nikdy' nezapome
neme, že Alsasko a Lotrinsko
jsou německé, že v duchu nám
budou vždy náležet a že naším
cílem bude uchovat toto duchov
ní dědictví pro Německo.«
Gustav Stresemann,
17. dubna 1919 v Jeně.
»Německá vláda nesmí příliš
zdůrazňovat, že Německo plně
splní podmínky mírové smlouvy,
protože všechny politické strany
jednomyslně
považují
mírovou
smlouvu za nedodržitelnou.«
Gustav Stresemann,
v Národním shromáždění,
8. října 1919.
»Základem německé zahraniční
politiky pro bezprostřední bu
doucnost je revise mírové smlou
vy versaillské a saint-germainské ... Nikdy nepřijmeme násil
ný diktát jako trvale zákonný
řád. Nikdy neuznáme odtržení
části německého lidu od otčiny.
Nikdy nevzdáme se práva na sebeurčení národů. Přijímajíce tuto
zásadu, budeme usilovat o sdru
ženi a spojení všech německých
kmenů. Německý podíl na du
chovním pokroku lidstva zaruču
je nám právo na koloniální čin
nost. Proto se budeme vždy sta
vět proti tomu, že nám byly ulou
peny kolonie.«
Z brožury: Die deutsche d emokratische Partei, ihr
Programm und ihre Organisa
tion, v Berlíně v prosinci 1919.

Spojenci a Německo
Protože se v novinách 1 v mezinárod
ním jednání stále vracíme k základní
Mezispojenecké dohodě o Německu, uzavřené v Postupimi, připomínáme pro
své čtenáře hlavní její ustanovení:
Na konferenci Tří v Postupimi (v čer
venci 1945) byla sjednána dohoda o po
litických a hospodářských zásadách spo
jenecké politiky vůči poraženému Ně
mecku v době spojenecké okupace a
kontroly. Délka trvání okupace nebyla
vymezena. Za hlavni úkoly spojenecké
okupace bylo stanoveno: po stránce po
litické 1. odzbrojit a demilitarisovat Ně
mecko; 2. vyhladit nacistickou stranu
a její složky (denacisace); 3. připravit
obnovu německého politického života na
demokratické základně za účelem poz
dější pokojné spolupráce Německa
v mezinárodním životě; po stránce hos
podářské 1. eliminovat německý váleč
ný potenciál; 2. provést decentralisaci
německého hospodářství; 3. organisovat
rozvoj německého zemědělství a míro
vého domácího průmyslu. Na postupimské konferenci byly též vytyčeny zásady
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o německých reparacích, bylo dohodnuto
vystěhovat Němce z Polska, CSR a Ma
ďarska a odevzdat město Královec
s okolními kraji SSSR a předat němec
ké oblasti na východ od řeky Odry a zá
padní Nisy do správy Polsku s tím,
že o konečném určeni německo-polských
hranic se rozhodne při jednání o míro
vou smlouvu s Německem. Toto od oku
povaného Německa oddělené území mě
ří okolo 150.000 km-. Nejvyšši státní
autoritu v okupovaném Německu vyko
nává Spojenecká kontrolní rada (SKR)
v Berlíně, složená z vrchních velitelů
ozbrojených okupačních sil SSSR, Spo
jených států. Velké Britannie a Fran
cie, kteří rozhodují podle instrukcí svých
vlád společně v otázkách týkajících se
celého Německa. Toto je rozděleno na
čtyři okupační pásma (sovětské, ame
rické, britské a francouzské) v nichž
jako nejvyšši státní autorita rozhodují
samostatně vrchní velitelé ozbrojených
sil té které okupační mocnosti. Z oku
pačních pásem je vyňat Velký Berlín,
který je rozdělen na čtyři sektory (so
větský, americký, britský a francouz
ský), kde vykonávají vrchní správu
místní spojenečtí velitelé. Podle směr
nic Spojenecké kontrolní rady je dovo
leno tisku německých demokratických
stran psát o německých politických
problémech, komentovat politiku oku
pačních mocností v Německu, uveřej
ňovat spolehlivé zprávy o světových
událostech a informační články zahra
ničního tisku. Nesmi však publikovat
články k podpoře nacistických, milita
ristických a protidemokratických myšle
nek, šířit zprávy a projevy, které by
budily v německém lidu nepřátelství
proti některé okupační mocnosti, kritisovaly rozhodnutí SKR nebo vybízely
k odporu proti demokratickým onatřením vrchních spojeneckých velitelů.
K. H.

Denacisace komedií
»Tägliche
Rundschau«
poukazuje
v úvodníku na celou řadu případů denacisačního řízení v západních pásmech,
při nichž vlivem nátlaku, hrozeb a úplatků jsou aktivní nacisté a váleční
zločinci buď osvobozováni neb odsuzová
ni k tak mírným trestům, že se dena
cisace stává provokační komedií. Je na
prosto nutné — píše list — aby němec
ké úřady proti tomu zakročily všemi
prostředky. I v širokých kruzích obyva
telstva v západních pásmech vzniká
z toho veliká, nelibost a všeobecně se
říká, že, kdo má prostředky, najde si
snadno cestu k »denacisaci«, a že roz
sudky jsou tím mírnější, čím výše je
postavena a vlivnější osobnost, o níž jde.
Takový denacisačni postup musí otřást
důvěrou v německé soudnictví. Dozrává
nová krise německého soudnictví, ob
dobná krisi z let výmarské republiky,
která vedla k pádu demokracie Němec
ka. Nové demokratické Německo potře
buje demokratickou justici, což předpo
kládá demokratisaci soudcovského sta
vu. -Politická demokratisace a čistka
v soudcovství jsou věci, jež nelze od se
be odděliti. Nemá-li se německá demo
kracie zase dostat na cestu Výmaru a
přeje-li si, aby cizina měla důvěru ve
vůli německého lidu k demokracii, musí
si především hledět svého soudnictví a
čelit hned z počátku tendencím, jež by
mohly jí přivést do záhuby. Ježto dena
cisace je nedělitelnou součástí demokra
tisace. bude lze mluvit o úspěchu demo
kracie v Německu jen tehdy, bude-li de
nacisace provedena úplně a do důsled
ků. S toho hlediska lze mluvit s jen vel
kou reservou o úspěchu demokracie
v některých okupačních pásmech. K. H.

Hessenská vláda
Komunistický list Das neue Deutschland píše rozhořčeně o utvoření hessenské vlády, jelikož došlo ke koalici soc.
demokratické strany s německou stra
nou křesťanskou. Jak známo, získaly
socialistické strany ve volbách do zem
ského sněmu většinu a původně šlo o
to, aby vláda byla utvořena ze všech
stran, schvalujících novou hessenskou
ústavu. Soc. demokracie rozhodla se
však potom pro jinou politiku. Důležité
je, že v nové vládě byla křesťanské
straně přiznána dokonce i tato mini
sterstva: kultu a osvěty, financí, sociál
ní péče, výživy a zemědělství.

O reparace z běžné výroby
Německý deník Berliner Zeitung za
bývá se v úvodníku sovětským požadav
kem, aby německé reparace — SSSR
žádá 10 miliard dolarů — byly placeny
z běžné výroby. V této souvislosti pou
kazuje citovaný list na to, že západní
velmoci své reparační požadavky ještě
neoznámily. Pokud se poukazuje na to,
že by reparace z běžné výroby brzdily
hospodářskou obnovu v západních ob
lastech, nutno připomenout, že zatím
co výroba na západě dosáhla jenom
25% předválečné úrovně, činí v sovět
ském pásmu již 70%. Kdo je tím vi
nen ? — táže se list, zdůrazňuje přitom,
že se i ze západních okupačních pásem
běžné výrobě ledacos odnímá. Odváží
se především uhlí a dřívj, odvádí se
elektrický proud, zabavují se výrobní
patenty a zahraniční jmění i pohledáv
ky německých občanů.

SSSR zastavilo demontáž
německých továren
»Projev marš. Sokolovského, který
oznámil zastavení demontáží pro repa
rační splátky, budí v nás velké ulehče
ní a naděje«, pravil braniborský min.
předseda dr. Steinhof. »Samozřejmě
nikdo nemůže očekávat, že okamžitě
budou patrny velké změny. Všechno po
třebuje svůj čas. Toto nařízení je vel
mi důležité pro Branibory, které jsou
převážně zemědělským státem.«
Min. předseda Mecklenburska-Pomořan dr. Hogner se také vyjádřil v tom
smyslu, že dalekosáhlé následky tohoto
prohlášení budou brzy patrny a začne
nová etapa života v sovětském okupač
ním pásmu. Toto nařízení přispěje
k bratrskému sloučení všech pracují
cích ke znovuvybudování nového domo
va. Sokolovského rozhodnutí přispělo
k práci německé jednotné a socialistic
ké strany.

O krisi v Hamburku
píše německý deník Telegraf: »Ná
hlá vlna velkých mrazů vyvolala
v Hamburku takovou krisi, že je veškeren život v městě ohromen. Velká část
obyvatelstva propadá zoufalství a apatii;
násilím se pokouší sehnati nějaké pa
livo na nádraží, podél železnic á z ná
kladních vlaků. Není snad jedmého ná
kladního transportu v Hamburku, aby
nebyl na některém místě přepaden a
vyloupen. Policie se zdá bezmocnou
proti těmto loupežným přepadením.
Kina, divadla jsou zavřena, školní
prázdniny prodlouženy, pouliční dopra
va omezena a plavba v přístavu zasta
vena. Podniky, nezastavily-li úplně pro
voz, pracují jen několik hodin denně.
Nemocnice trpí do té míry, zastavením
elektrického proudu, že po celý den ne
mohou provést žádnou operaci. Počet
nemocných z hladu a omrznutím se
stále množí a zvlášť stoupá počet úmrtí
starých lidí, bydlících bez pomoci v od
lehlých sklepních bytech.«
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Spojené státy evropské?
V článku »Spojené státy evropské«
listu »ĽiOrdre«, rozebírá Emile Buré po·
hěr Anglosasů k dnešnímu Německu ve
světle zamýšlené britsko-francouzské
dohody. Anglosasové neznají morální
anatomii německého lidu a budou tím
v budoucnosti trpět. Německý lid je stá
le přesvědčen, že se ocitl v dnešní si
tuaci jen proto, že Hitler prohrál válku.
Štědrost vánočních dárků, věnovaných
mu na příklad americkou okupační ar
mádou, si vykládá jako snahu Anglosasů, očistit se v očích německého lidu
a získat si jeho odpuštění za křivdy na
něm za války spáchané. Anglosasové by
měli spíše přesvědčit Němce, že musí
především uklidnit francouzský lid
v otázce jeho bezpečnosti a snažit se mu
vyjít vstříc v jeho požadavcích. Místo
toho Churchill mluví o Spojených stá
tech evropských, čímž oživuje v němec
ké duši starý sen o světové nadvládě.
Domyslíme-li Churchillův plán, jaké by
asi bylo hlavní město Spojených států?
Bezpochyby — Berlin. Labouristická
vláda chápe Churchillovo pojetí zahra
niční politiky, ale zřejmě nesouhlasí s je
ho ilusemi o sjednocení Evropy na tomto
podkladě. S podobnou myšlenkou přišel
již v roce 1930 Briand. Podle tajných
archivů »Foreign Office«, britská vláda
měla proti této myšlence námitky. Je
vhodné, že byly nyní uveřejněny.
Mezi jiným se. v nich uvádí toto:
Chceme skutečně zlepšit spolupráci me
zi evropskými zeměmi, aby sloužily spo
lečným zájmům, ale nemohli bychom
napomáhat: při vytváření politické ne
bo hospodářské skupiny, která by se
mohla zdáti tak či onak nepřátelskou
vůči americkému nebo jakémukoliv ji
nému kontinentu, anebo která by mohla
oslabit naši politickou spolupráci s ostá
ními členy britského Commonwealthu.
K. H.

Rusové touží po nrru
Podle zprávy moskevského dopisova
tele »Associated Press«, jsou všechny
zprávy rozšiřované v zahraničí o tom,
že SSSR udržuje ve zbrani velmi počet
nou armádu, lživé a vymyšlené. Kdo
cestuje v SSSR vidí, jak demobiľsace
pokračuje rychlým tempem. Na každém
nádraží je vidět vojáky vracející se ze
západu. Když se jich zeptáte, kam je
dou, všichni radostně vyprávějí o tom,
že se vrací do svých továren, na svoje
vesnice. Přestala také všechna ještě ne
dávná kampaň pro vstup do armády.
Život vojenský není už oslavován.
Naopak je vyzdvihována mírumilovná
tvořivá práce. Nikdy během posledních
let se nemluvilo tolik v Rusku o míru.
Nikdy nebyla tu také obecná touha po
spolupráci mezi Ruskem a spojenci. Tou
ha po míru a práci v klidu a pokoji je
taková, že i na ulici Rusové mezi sebou
hovoří o problému a nutnosti světového
odzbrojení.

Sovětská bytová kříse
Jako ve všech zemích, tak také
1 v Rusku, nastala po válce velká bytová
krise. V minulém čísle »Obzorů« byla
o této krisi zmínka v úvodníku předse
dy francouzského Národního shromáždě
ní Edouarda Herriota, který upozornil
na to, že v R.usku chybí přístřeší 25 mi
lionům lidí. Ale podobně jako v jiných
zemích, je v Rusku značná nespokojenost
s dosavadním řešením této krise. Mos
kevský deník »Pravda« otiskuje článek
úředníka stát, plánovací komise, v němž
je vyslovována hluboká nespokojenost
nad výsledkem prací loňského roku. Té
měř každý obor průmyslu zúčastněného
na stavebnictví je předmětem kritických
poznámek. Ministerstva, která mají od

OBZORY

povědnost za vybudování domů pro to
vární dělnictvo, splnila loňský stavební
program pouze z i/q nebo % Pracovní
výkon ministerstva staveb je ještě horší.
V článku je dále kritisován nedostatek
stavebního materiálu, malý výkon cihe
len a dřevoprůmyslu, za kterýžto špatný
výkon je činěn odpovědným nedostatek
koordinace mezi jednotlivými úřady.

Proč sociálně-demokratická
menšina, vládne?
První řádná vláda čtvrté francouzské
republiky je spíše obrazem oliecné ne
chuti Francouzů k dlouho trvající prozatímnosti, než obrazem politického
rozvrstvení země. Vláda, literou sesta
vil po demisi Blumově do té doby cel
kem neznámý řadový socialistický po
litik Remadier, je vládou široké národní
koalice, v níž nejsou zastoupeny jen nej
pravější živly francouzské politiky. V
zemi, kde daleko největšími politickými
stranami jsou lidovci a komunisté, mají
komiuiisté a lidovci dohromady jen tolik
křesel, co jich má sama o sobě strana
socialistická, strana menšinová, strana
poražená. Je to do jisté míry parla
mentní kuriosum, že páteří a osou koa
liční francouzské vlády musili se stát
poražení a v naprosté menšině se ocit
nuvší socialisté, aby se vláda dala vůbec
sestavit a aby se na půdě společné vlád
ní odpovědnosti mohli sejít téměř ne
návistně rozkmotření lidovci a komu
nisté. S hlediska mezinárodního lze ví
tat, že se do zahraničního úřadu vrací
osvědčený ministr, vůdce francouzských
lidovců Bidault. Postoj lidovců zdá se
být totiž vůči Německu méně poplatný
názorům anglické Labour-Party než
stanovisko
francouzských
socialistů.
Nelze nezaznamenat v této souvislosti
velký růst lidoveckého politika Roberta
Schumanna (jehož nezaměňujme s před
sedou lidové strany, slavným londýn
ským hlasatelem, pětatřicetiletým Mauricem Schumannem), který se, celkem
za potlesku všech koalovaných stran,
vrací do ministerstva financí. Do čela
národní obrany dostává se konečně ko
munista, což bylo už dlouhou dobu ko
munistickým cílem, i když vytrvale ne
splněným.
Klíčové postavení francouzských so
cialistů od posledních voleb nelze ani
vysvětlovat, ani jejich vlastními záslu
hami, ani jejich vlastní obratností. Ne
jenom ve Francii, ale v celé Evropě,
která se tak jasně rozestupuje ideologic
ky na směr leninsko-kolektivistický a
křesťansko-demok ratický,
socialistické
strany, tvořící jakési mezitóny mezi obě
ma směry, přežívají svou vlastní krisi
obdivuhodně jen proto, že z důvodů
taktiky je jejich další žití soubojem ko
munistického a křesťanského názoru
podporováno.
Nejenom
ve Francii,
i u nás, i jinde, se často (a neprávem)
jeví socialistické obsazení klíčového po
stavení lidovcům stravitelnější než ko
munistické. A naopak, se zase komunis
tům jeví přijatelnějším socialista na od
povědném místě než lidovec. A tak na
vzájemné nepřívětivosti křesťanského a
leninského směru budují různé socialis
tické strany svoje posice, které zdaleka
neodpovídají jejich skutečné síle a vý
znamu. Tak ve Francii, kde daleko nej
silnějšími stranami jsou komunisté a
lidovci, stal se jak pivním presidentem,
tak prvním premiérem čtvrté repub’iky
socialista (Auriol a Ramadier). I v Čes
koslovensku získali sociální demokraté
často posice, v naprostém nepoměru
k jejich počtu a síle, jenom proto, že
se nekomunistickým stranám jevil so
ciální demokrat přijatelnějším řešením
než komunista — a naopak.

Cizí návštěvy v CSR
Jsme hrdi na to, že jsme ve Střední
Evropě otevřenou oasou pro všechny ci
zí pozorovatele, poslance, novináře, kte
ří k nám zavítají a dívají se, i píší o tom,
jak to tu děláme. Na rozdíl od okolních
států, na svobodné půdě Československa,
se pohybuje a zvědavě do našich hrnců
nahlíží celá řada zahraničních korespon
dentů, obchodníků a politiků. Jejich do
jmy o Československu jsou tu velmi pří
znivé, tu méně, tu krajně nepřátelské.
Čtenáři tohoto listu jsou soustavně in
formováni o různých těchto dojmech za
hraničních pozorovatelů o naši zemi, at
už se nám jejich soudy líbí nebo se nás
nepříjemně dotýkají. Dáváme zajisté
přednost svobodě úsudku než totalitním
opatřením turistickým.
Neváhali jsme proto uveřejňovati
v tomto listě i posměšné a ostré články
proti nám, v nichž politici nebo notňnáři
si všímali spíše okrajových nepřístoj
ností než celkového pohledu na náš ži
vot, kde se vedle negativních stránek
stále častěji objevují stránky positivní..
Nicméně nemůžeme se ubránit dojmu,
že občas k nám přijíždějí politici nebo
novináři, kteří předem jdou hledat
jen stinné stránky našeho života, už
v zahraničí si předsevzavše, že proti vý
sluní a pohodě budou zásadně nosit brý
le černého pesimismu. Tito cestovatelé
nám připomínají takového čs. politika,
který by se vypravil podat čs. veřejnosti
věrný obraz o Anglii 1947 a zajel by si
učinit definitivní soud o britské socialis
tické vládě do Palestiny, nebo takového
novináře, který by se rozhodl podat nej
úplnější obraz o životě v Americe a
zkoumal by přitom jen poměry v oněch
odděleních amerických· vlaků, které jsou
vyhrazeny pouze pro řídi barevné pleti.
A pře? tyto občerné příkré nesprave
dlnosti vůiči nám, kdy celý českoslo
venský problém je Uren podle informa
ci maďarské puoipapundy o odsunu Ma
ďaru, jsme radši, že jsme tou dokořán
otevřenrmi smfoodworj; oasou ve střední
Evropě- Kdyhsehom jí totiž nebyli, pak
by se o nds mohl dozvídat svět opravdu
jen z té maďarské propagandy nebo
z jiných ústředen, které by Durčanský a
jemw podobni mohli zřizovat v blízkostí
našich hranic.

Pracovní mobilisace
se v těchto dnech dostává do konkrét
ního stadia. Není pochyby, že leckd" tne
do živého a že chtě nechtě zanechá po
sobě lalesooĎ na nějaký čes) leckterou
hořkost Týká se to zejména veřejnozaměstnaneckého sektoru. Ministerstvo
financi. jak známo, udává nočet
přespočetného úřednictva na 110.000,
ministerstvo vnitra dokonce na 130 000.
V podstatě jde tu o rozdíl v počtu stát
ních a veřej, zaměstnanců, jak se jeví
mezi lety 1938 a 1046. To ovšem není
hodnocení zcela přesné, a to v dvojím
směru: na jedné straně šlo tohiž v roce
1938 o stát s daleko větším počtem oby
vatelstva nežli v roce 1946 a tudíž i o
daleko větší agendu; na druhé straně
ovšem vzal náš soudobý soci ali sující
stát na sebe daleko větší a roztáhl
souhrn úkolů než kolik jich měl v ro
ce 1938. Je v samé povaze socialisujícího státu, že je po výtce s átem byro
kratickým a bude tedy věcí zku
šenosti. aby ukázala, zda vystačme
1 při zmenšeném stavu obyvatelstva
s oním počtem úřednictva, kolik nám ho
dostačovalo v republice předmnichov
ské.
Tak jako tak se nám objeví, vezmeme-li v úvahu údaje ministerstev finan
cí i vnitra a počífáme-H s denní mzdou
100 Kčs (což je minimální odhad), den
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ní ztráta na platech a mzdách tohoto
údajné prespoče iného úřednictva asi
10—13 milionů Kčs, t. j. ročně asi 4
až 5 miliard. Slušná cifra a slušné za
tížení našeho bědntho iozpočtu. Jaký
je stav u jednotlivých resortů? Zbyt
nění a nabobtnání úřednického a veřejnězaměstnaneckého aparátu vzniklo ze
dvou příčin. Asi polovinu ho má na
svědomí doprava; ze 110.000 zaměst
nanců ministerstva dopravy v r. 1938
vzrostl tento resort do roku 1945 na
170.000—180.000. Šlo tu ve většině pří
padů, jak ostatně zdůraznil také mi
nistr Kamenický před Národním sou
dem, o záchranu před totálním nasa
zením v Ríši. U ostatních resortů jde
vesměs o příčinu jinou: buď přímo o
vznik nového resortu (výživa, informa
ce atd.) nebo o hromadné, hospodářsky
nepodložené, lehkomyslné a stranickopoliticky motivované piijímání sil po
osvobození. Tak vnitro se proti roku
1938 (asi 6.000 zaměstnanců) rozmno
žilo 3X, tedy asi na 18.000. V tom není
započítán SNB, který se pouze zdvojná
sobil z 20.000 asi na 40.000. Od policie
tedy naše lidově demokratická republi
ka rozhodně šetřit nezačala a příFšné
zlidovění správy není na těchto suchých
cifrách tak vidět. Sociální péče vyrostla
ze 1.300 na 6.500, průmysl a obchod
(tři ministerstva proti jednomu před
válkou) z 600 na 3.000, informace při
hodily na váhu 1.000 kousků, výživa
asi 700, předsednictvo vlády se rozmo
hlo na ze 170 kusů v roce 1933 na 800.
Operace bolestná. Otázka zní:

Jak postupovat spravedlivě?
Zásluhou zástupců demokratických
Btran ve vládě byla v theorii a doufáme,
že tedy bude i v praxi při restrikci stát
ních a veřejných zaměstnanců uplatně
na do značné míry zásada dobrovolno
sti. Systém hospodářské demokracie by
tu ostatně uplatnil jednu methodu:
ukázal by přebytečným státním a ve
řejným zaměstnancům lepší bydlo a
řekl by: pojď, kdo chceš. Nezdá se, že
by tu zatím byla ochota postupovat po
této linii. Převod se tedy po určité do
bě, která bude postiženým ponechána,
aby si sami nalezli jiné' vhodné půso
biště, provede pomocí úřadů práce a de
mokratickým strenám jest tedy dbáti
o to, aby v rámci tohoto dalekosáh’ého
onat^ení nebylo možno propouštět kte
réhokoliv zaměstnance bez rozdílu scáří
a bez ohledu na jeho pragmatiká’ni po
měr, a aby zejména jedinou směrněcí,
podle níž bude postupováno, nestal se
politický klíč. Že obavy nejsou nepod
statné, ukazuje nedávný ú^ok poslance
Zápotockého na definitivu veřejných
zaměstnanců, jejíž prolomení mělo být
všeobecným signálem k naprosté poli
tické libovůli v úřadech. Předseda ÚRO
ve svém projevu v rozhlasu i v článcích
v obou soudružských listech (»Rudé
práci« a »Právu«) skloňoval sice v du
chu obvyklé komunistické manýry, s’ovo cona.ř a copařský v nespočetných va
riantách, konkrétně však řekl jen tolik,
že prý veřejní zaměstnanci už definiti
vu nepotřebují, protože jej’ch záimy
hájí ÚRO stejně jako zájmy kterého
koliv jiného jednotlivce. Jak prý by
ostatně k tomu přišla ostatní velká
většina zaměstnanců, k^erá defim’Hvu
nemá — ptá se pan předseda ÚRO.
Odnověď je snadná: jejich zájmy přece
háií ÚRO. Ale povaha služby v stát
ních a veřejných úřadech je taková,
že je v bezprostředním a nejintimnějSím záimu všeho občanstva, aby
ti. kdož projednávají jeho záležtos’i a
časfo o nich také púmo sami rozhodují,
bvli chráněni před jekýmkohv a zoiména politickým nátlakem a tuto ochra
nu jim může dáti jenom definitiva.
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Chce-li ji pan předseda ÚRO jakýmkoliv
způsobem zlepšit, dobročinnosti se me
ze nekladou. Chce-li ji v jakékoliv for
mě rozšířit na širší vrstvy obyvatelstva,
tím lépe pro něho i pro nás; rozhodně
se však musíme postavit proti tomu,
aby ve jménu rovnosti byla odbourává
na nabytá práva určité vrstvy naši
společnosti, jestliže tato práva nejsou
nikomu na škodu a jestliže přímo sou
hlasí s funkcí, kterou tato vrstva v zá
jmu národního celku vykonává a zastá
vá. Víme ostatně, že se to má dít nejen
k vůli zvrácenému sociálnímu ideálu,
který za jedinou spravedlivou společ
nost pokládá společnost otrockou, ale,
že tu také mají přijít k slovu stranickomocenské politické čachry, které se
napáchaly už dosti zla za dvacet mě
síců naší obnovené samostatnosti. Je
den vedoucí komunista dal tomu nedáv
no pregnantní výraz, když v diskusi
řekl svým demokratickým partnerům:
budeme-li postupovat rigorosně a pro
pouštět ze s átních úřadů především ty,
kdo tam nejpozději přišli, vyho
díme si všechny komunisty! Aniž sou
díme, že by tím vznikla státu příliš
velká škoda, dovolujeme si upozornit
váženého soudruha: Zlo se vrací stra
šit. Ten, kdo založil celou svou existen
ci a celý svůj politický úspěch na ná
tlaku, útisku a demagogii, dříve nebo
později to odpyká.
F. A.

Je naděje?
Byly nám předloženy takovéto spisy:
Malostranský obchodník si najal 5 po
kojů s příslušenstvím jako byt a kan
celáře od majitelky tohoto bytu, jejíž
generální zastoupení jako galanterista
převzal; později mu byly tři pokoje
s kuchyní odňaty pro jiného nájemníka
a na zbytek bytu vydán prozatímní de
kret. Ale za čas nařízeno našemu ob
chodníku, aby vyklidil i zbylé místnosti;
prozatímní dekret je bezcenný kus
pa píru a je to věc toh o, k do jej
vydal. A tak všechny věci naházeny
do jedné místnosti, jak ukazuje snímek
půvabného chaosu, předložený naší red
akci. Hezká ukázka, jak se ničí byty.
V této místnosti pak ovšem nemohl
občan ani obchodovat, ani bydlet. Při
projednávání stížnosti se zjistilo, že se
jeho žádost o definitivní dekret ztratila.
Kdyby prý byl onen vydavatel proza
tímního dekretu městským úředníkem,
bylo by s ním zavedeno disciplinární
řízení — jako s voleným členem
komise s ním nelze nic dělat, nežli
jej žalovat... Přitom náš občan ani po
prvé, ani po druhé nedostal ani vyklizovací příkaz, ani lhůtu k vystěhování;
po druhé nový nájemník vyklizenou
část bytu uzavřel a celý měsíc se do ní
nenastěhoval! Oba. tito nájemníci měli
kde bydlet, první dokonce ve své mimo
pražské vile. Náš občan je účastníkem
odboje v obou válkách, nemá však stra
nickou protekci; kdo mu nahradí vznik
lou škodu? — Potud spisy o jednom
z nesčetných případů, které jsou hlá
šeny redakcím s prosbou o uveřejnění.
Není třeba ani otiskovat stěžovatelovy
stesky a úvahy, každého z nás napadá
bez ohledu na stranickou příslušnost
oněch referentů: Žijeme snad v satiri
kově pohádce o zapadlé gubernii nebo
nejzazším balkánském koutě — či ve
siátě s lidovou samosprávou, kde si lid
vládne lidem a pro lid?
bp

Zákon na potírání ochrany cti?
Onehdy napsal zkušený český práv
ník, že kdyby se tak zvaná očista nepiotahovala na dva roky a kdyby byla
skončila, jak původně bylo rozhodnuto,
všechny závažnější případy byly by do-

šly odplaty a spory pavlačové by bu
doucnosti státu a národa neuškodily,
kdyby byly promlčeny. S tím můžeme
souhlasit i nemusíme.
Když jsme již
jednou přijali thesi, že lze člověka souditi podle zákonů, jež byly vydány až
po činu, anebo alespoň dostatečně ozřej
měny až po skutkovém naplnění, nemů
žeme se bránit projednání ani provinění
menších a zdánlivě bezvýznamných. Je
však zarážející, aby člověk nevinně na
řčený udavačem, jenž je a zůstane od
porným vždy, nemá práva stihat tako
vého darebáka a veřejného nepřítele,
poněvadž udání proti lidem, kteří jsou
v pouhém podezření z kolaborantství,
nejsou stihatelná. Zemědělská veřejnost
volá po revisi dekretu o konfiskaci ma
jetku, který nezaručuje postiženému když prokáže před řádným soudem ne
vinu - že mu bude majetek navrácen.
Kdy však veřejnost bude ceniti výše než
hmotné statky čest člověka a kdy ko
nečně se ozve někdo, aby byl revidován
i jiný dekret, jehož jeden článek jest
vlastně zákonem na potírání ochrany
cti.
pa

Je či není nezaměstnanost?
Oficiálně není u nás nezaměstnaných.
Ve skutečnosti však jsou, a není jich
málo. Je dost firem, které propustily sta
svých zaměstnanců, pro které se místa
dosud nenašla. Je hodně případů, že ani
síly po vyučení, tedy kvalifikovaní za
městnanci nemohou nalézti místo, pro
tože se všude žádá, vzhledem k vyšším
sazbám za hodinu u kvalifikovaných sil,
náležitá praxe. A’tu (na příklad v mno
ha řemeslech je požadována 31etá pra
xe), mnoho mladých Udí nemá! Je také
dost případů, kdy úřady ochrany práce
přímo řeknou uchazeči, aby si práci na
šel sám, pakli nechce býti jako kvalifi
kovaná sila přikázán někde jako pomoc
ný zaměstnanec s platem hodně nižším.
Je sice pravdou, že v pohraničí je místy
značná nouze o pracovní síly, ale i tam
jsou případy, že jsou zaměstnanci pro
pouštěni a nová místa hned nenalézají.
Úspor většinou není, protože jak hříšná
drahota živobytí při minimálně zvýše
ných platech a mzdách, tak přesvědčení
ve věčnou konjunkturu znárodněného
hospodářství škrtla z myslí většiny za
městnanců možnost nezaměstnanosti.
Víme, že nejde o zjev tragický, ale pří
značný, důsledek to rozrušené hladiny
důchodů a cen, která měla za následek
pokles kupní síly obecenstva a tím i za
městnanosti mnohých průmyslových a
živnostenských odvětví. Protože prožívá
me ouverturu do dvouletky, je fakt ne
zaměstnaných pomocných sil i specialis
tů v nesouladu s plánovaným zvýšením
výroby.
F. K.

Společnost Čsskoslovensko-Belůíe
V těchto dnech se v Praze ustavila
společnost Čcskoslovensko-Belgie, stře
disko všech těch, kdož se zajímají o kul
turní a hospodářské styky s Belgií. Po
sláním společnosti je seznamovat čes
kou veřejnost s kulturním a hospodář
ským životem Belgie a belgickou veřej
nost s kulturním a hospodářským živo
tem Československa. Za tím účelem bu
de pořádat přednášky, debatní schůzky,
koncerty, divadelní a filmová představe
ní a výstavy. V čestném výboru společ
nosti jsou tyto osobnosti: prof. dr. J.
Bělehrádek, dr. VI. Clementis, státní ta
jemník. Zd. Fierlinger, náměstek před
sedy vlády, prof. dr. Fischer, rektor Palackého university, ThDr B. Jarolímek,
onat strahovský, dr. A. Kunoši, dr. H.
Ripka, ministr zahraničního obchodu.
Přihlášky těch, kdož se zajímají o čin
nost společnosti, přijímá ďr. Stanislav
Lyer, Praha XI, Všehrdova 17.

OBZORY

:

Pijáctví a zločinnost

'

Páně' pieslcíeiiLOva slova o alkoholis
mu jako rozšířeném zlu dnešní doby,
poukázala správně na asociálnosi toho
to neblahého zjevu. Do jaké míry je
alkoholismus škodlivý, svědčí nejen vel
ké, do miliard Kčs jdoucí ztráty, které
představuji výdaje za lihoviny, ale
zvláště ochabnutí morálních zábran
u alkoholiků. Lékaři zde mluví prá
vem o toxické psychose pijáků, o po
ruše vědomí a oslabeném sebeovládání,
v němž alkoholik se dopouští urážek,
působí věcné škody, ohrožuje bezpeč
nost svého okolí a nezřídka vyúsťuje
V zabití a žhářství. Chronický alkoholis
mus má pak za následek těžké škody
na tělesném a duševním zdraví, sla
bost vůle, lhavost a morální otupělost,
čímž vším podstatně snižuje existenční
možnosti pijáka, nehledě ani k podvo
dům, které jsou pro alkoholiky typic
kým deliktem. Nejhorší však na alko
holikovi je, že rozklad jeho osobnosti
se neomezuje jen na něj, ale přenáší
se 1 na potomstvo, které často přichází
na svět tělesné a duševně zatíženo.
K těmto škodám potomstva alkoholiků,
jehož se jim dostává do vínku, sotva
spatřili světlo světa, přistupuje ještě
nedbalá nebo dokonce úplně pochybená
výchova, takže není divu, že tvoři pak
předmět péče zdravotních a bezpečnost
ních úřadů ve všech zemích, kde je
alkoholismus rozšířen. Fodle statistic
kých dat z jedné z nejpokročilejších
zemí v Evropě, která je známá svou
poměrnou střízlivostí a vysokou úrovní
jak civilisace, tak i kultury v každém
směru, je tam počet chronických alko
holiků odhadován na nejméně jedno pro
cento obyvatelstva. Alkoholismus v této
střízlivé zemi zatěžuje veřejnou dobro
činnost z titulu pomoci nevinným ro
dinám alkoholiků 10—20 procenty, bez
pečnost pak 25—35 procenty a blázin
ce 10—35 procenty. Z mužů ve městech
a průmyslových střediscích, kteří zmí
rají mezi 40 až 60 roky, celých 16 pro
cent jsou alkoholikové. A o této sta
tistice se praví, že nezachycuje zdaleka všechny případy! Jak pak by po
dobná statistika dopadala asi u nás,
kde zjev opilce za dne se stal pomalu
všedním zjevem a kde stále častějším
případem je opilost mezi mládeží sotva
škole odrostlou? To bychom musili uve
dená čísla zaokrouhlit notně nahoru a
pák bychom užasli nad jejich vvší!
F. K.

Vysokoškoláci pod patronancí
ROH?
Podzimní volby do fakultních spolků
přinesly velká vítězství lidovým a národně-socialistickým akademikům, jež
znamenají, že také nový výbor Svazu
vysokoškolského studentstva bude slo
žen tak, aby odpovídal přání většiny
studentstva a nebyl doménou jedné po
litické strany.
Zdá se, že komunisté, kteří brzy po
studentských volbách zahájili mohutnou
tiskovou kampaň v listech strany i t. zv.
nadstranických proti vítězným demo
kratickým studentům, sí konečně uvě
domili, že na výsledcích voleb se ničeho
nedá změniti. Články o reakcionářských
a fašistických studentech již alespoň
z noyin zmizely. Místo toho snaží se
marxisté zachovati si vliv na student
stvo pomocí ROH.
Poměr studentstva k ostatním pracu
jícím složkám národa, zejména k děl
nictvu, je naprosto kladný. Podle názoru
marxistických studentů měl by být vy
jádřen povinným kolektivním členstvím
vysokoškoláků v ROH, podlé názoru vel
ké většiny studentů má býti kolektivní
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členství zrušeno a nahrazeno členstvím
dobrovolným. Jestliže je členství v ROH
dobrovolné pro dělníky a všechny ostat
ní zaměstnance, proč by mělo být prá
vě pro studenty povinné? Proč by se
měl vysokoškolák, přihlásivší se do fa
kultního spolku stát automaticky, ať
chce nebo nechce, členem ROH? (O
SČM více nediskutujeme, protože to je
otázka zcela jasná.) Jsme přesvědčeni,
že dá-Ii se studentům právo svobodného
rozhodováni, tedy za dobrovolného člen
ství by se navázala opravdová spolu
práce mezi dělnictvem a studentstvem,
jež by nebyla jen na papíře. Zejména,
když by se studentským zástupcům do
stalo také patřičného zastoupení v ústíedních orgánech ÚRO.
Tyto otázky má řešiti valné shromáž
dění SVS, jež se 14. února t. r. již ko
nečně sejde. Mezitím však ÚRO zasáhla
do věci sama. Koncem m. r. převzala
vydávání smutně proslulého student
ského časopisu, nově přejmenovaného na
»Studentské noviny«. Časopis byl pro
svou jednostrannost studentstvem boj
kotován a když se stal pro SVS finanč
ně neúnosným, převzala jej Správa stu
dentského majetku a od ní ÚRO, jež se
nabídla, že bude ze svých prostředků
hraditi veškeré ztráty, aby tak mohla
dělati studentům guvernantku. V po’ovině ledna pak vznikla t. zv. studentská
komise ÚRO. Tato komise byla zcela
jednoduše presidiem ÚRO najmenována
ze studentských zástupců všech politic
kých stran, bez jejich vědomí a souh’asu. Program její činnosti je totožný
s SVS, zdá se tedy, že jde o vytvoření
jakéhosi svzdorosvazu«, který by bvl
protiváhou nově zvolenému výboru SVS,
v němž marxisté budou ve značné men
šině.
Kdo zná české studenty, ovšem ví, že
se nedají od nikoho' poručníkovat. Také

ne od ROHa.

J. Renner.

Byrokracie triumfující
Dvouletka byla mimo jiné zahájena
frontami statisíců občanů na chodbách
berních úřadů, domáhajících se potvrze
ní o tom, že své přihlašovací povinnosti
učinili zadost. Zkrátka potvrzení na zá
kladě předchozího potvrzení téhož úřa
du. Čekají-li v provinciálním městě den
ně -— po dobu tří neděl — stovky lidí
celé hodiny na takovou lapálii, která
zavání úředním Kocourkovem, lze snad
no uhádnout, o kolik milionů pra
covních hodin se připraví občané tohoto
státu na samém prahu dvouletky jen
na základě jednoho nepromyšleného a
nedomyšleného nařízení a kolik desítek,
ne-li stovek milionů bude republiku stát
toto umělé ztěžování přístupu střádalů
k vlastním úsporám. Je třeba se nad
tím zamyslet, protože jde tu opravdu
o novou vymoženost, když si občané ho
diny a dny čekající ve frontách místo
produktivní práce opatřují potvrzení
o potvrzení. Prosazení této zásady mů
že míti za následek, že ke spoustě listin,
ostatně větší než je v kterémkoli jiném
státě na světě zapotřebí k životu a
existenci občana, přibudou nesčetné dal
ší doklady, protože budou možná i jiné
resorty žádat oď občanů osvědčení, kte
rá budou stvrzovat platnost již jednou
vydaných osvědčení atd. Když může je
den úřad žádat potvrzení toho, co ne
dávno sám potvrdil, mohou to žádat prá
vem byrokratického zrovnoprávnění ji
né úřady a pak podobná potvrzení na
vzájem, takže by občané měli o zaměst
náni po dobu dvouletky dokonale posta
ráno! Kdo jenom na chvíli stanul u ta-
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kové fronty na potvrzení o potvrzený
které tarasí chodby berních úřadů, doví
se o dvouletce a o bezmezné důvěře ob
čanů v ní více, než kdyby ministerstvo
informací dostalo požadovaný stamilfon
Kčs na propagaci dvouletky...
F. K.

Pro 40 krav 8 kontrolorů
Nejde o záměnu tradičního nápisu na
železničních vozech: „Pro 40 mužů nebo
8 koní“. Jde o nedávnou skutečnost, kte
rá se stala po odsunu Němců na statku
u Odolene Vody. I odsunuli tam statkáři,
dobrému hospodáři, všechny jeho dočas
né pomocníky, takže zůstal sám se ženou
a vetchým dědou na statku, kde kromě
koní, vepřů a telat měli 40 dojnic, pro
tože nové síly mu nebyly přisunuty. Tak
se stalo, že jednoho dne statek nedodal
mléko. Protože ve statku byly prvotřídní
dojnice a statkář-poctivec odevzdával
vše, co nadojil, mlékárně, zakroutili nad
tím v mlékárně hlavou a učinili udání
pro sabotáž dodávky mléka. Tuto z?ěc
přijeli vyšetřit 4 kontroloři nadřízených
instancí a s nimi ještě vrchní odborový
rada z ústředního úřadu. Zasedli v kan
celáři MNV s 2 funkcionáři a poslali
obecního zřízence pro statkáře, aby se
přišel odpovídat ze svého prohřešku.
Statkář, pravá česká lebka, který byl již
od pěti hodin ráno vzhůru se ženou a
dědou, vzkázal jim něco neuctivého a na
úřad nešel. Na MNV se pak konala vá
lečná porada, můžeme-li užiti tohoto
termínu, která se skončila tím, že byl
vyslán četník, aby předvedl odbojného
statkáře. Jeden prozíravější člen rnnohačlenné komise se šel či poslal někoho
se přesvědčit, jakou pověst má statkář.
Byla myslitelně neflepši — a to je dost
co říci, když uvážíme, že leckdy se na
našem venkově nezapomíná na sebe
menší příkoří ani po letech.' Statkář byl
poctivec, znamenitý odborník, a za ce
lou válku vypomáhal lidem, jak jen
mohl a většinou za „zaplatpámbú“.
Zkrátka vážený soused a vlastenec. To
vzalo komisi vítr s plachet, jinak vysoko
vzedmutých vyloženým odporem proti
vrchnosti. Když do statku přišel četník,
dostal stejně říznou odpověď, jako
MNV. Četník, který od statkáře přijímal
celou válku podporu, aby nebyl odkázán
na lístky, vyložil mu, že věc je vážnější
než mysli. Požádal jej, aby se přece jen
dostavil do kanceláře. Statkář nakonec
přislíbil — ovšem s tím, že přijde, až
poklidí, t. j. až v 10 hodin večer. Komise
čekala trpělivě od poledne až do noci,
až konečně statkář přišel. Sedlák jim
bez pobízeni od plic pověděl, co si mysli
o tom, že zatím co on nemůže dostat ani
dva čeledíny, pojednou celý aparát, 8
mladých a statných mužů, od vrchního
rady až po četníka se rozhýbe, aby zjiš
ťoval věc, kterou by mohl klidně ověřit
jediný člověk, který by měl důvěru úřa
dů. Vyložil, že vstává o 5 hodinách ráno
a dře se ženou do 11 hodin večer, aby mu
dobytek nechcípal hlady. Byl o věci se
psán protokol, který s doložkou, kterou
zde nemůžeme opakovat, statkář koneč
ně podepsal; komise, budiž ji za to čest,
zjednala také nápravu a dopomohla mu
svým vlivem k tomu, že dostal nejnut
nější síly, aby mohl udržet stav dobytka
a tím i dodávku mléka. Uvádíme tento
případ proto, že se stal v blízkosti Prahy
a že dík paličatosti statkáře a pochopení
rozumných členů vyšetřující komise
skončil dobře. Jsou však sta a tisíce pří
padů jiných, kdy rolníci po odsunu
Němců nedovolají se pracovních sil a
kdy se pod uloženúmi povinnostmi dřou
do úpadu, v neděli i svátky, až jsou
u konce své trpělivosti i sil. protože není
pro ně náležitého pochopení.
F. K
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Co je to socialismus?
Ve »Svobodném slově« ze 17. I. 1947 polemisuje
profesor Vratislav Bušek s jedním článkem »Obzorů«,
kde byl socialismus definován jako »taková společ
nost, v níž politická moc stejně jako výrobní prostřed
ky jsou soustředěny v jedněch a těchže rukou profe
sionálních politiků, kteří jsou zároveň státními úřed
níky ... jinak toto slovo neznamená vůbec nic, nevy
bavuje žádnou jinou představu, leč snad .nějaké mlha
vé a neplodné sentimentality nebo filantropie.« Pan
profesor Bušek se omezil ve své replice na pokus o důkaz, že pokrokový socialismus zahrnuje v sobě filan
tropii. Nepokrokový socialismus je patrně ten, který
podle slov profesora Buška pro socialistické ideje za
pomíná na lidi, kteří socialismus vymyslili, kteří ho
uskutečňují a pro které je určen. Z toho logicky vy
plývá, že dobrý, tedy pokrokový socialismus je ten,
který nelpí na svých idejích, ale dělá raději něco, co
prospívá lidem. Socialistické ideje, které neprospívají
lidem a musejí býti uzpůsobovány podle lidských po
třeb, jsou tedy špatné a t. zv. pokrokový socialismus
tedy už socialismem není. S tímto důsledkem názorů
pana profesora Buška, vyjádřených ve zmíněném
článku, plně souhlasíme, nesouhlasíme však s logic
kým postupem, jímž k tomuto závěru' došel.
Pan profesor Bušek nevyvrátil nikterak definici so
cialismu, -otištěnou v »Obzorech« a pokusil se místo
toho dokázat, že socialismus je něco tak těžko vyjádři
telného, jako na př. pojem času. Nelze souhlasiti, že
k podobným těžko pojmově vyjádřitelným skutečnos
tem patří i nauky, které mají určovat lidské jednání,
jako třebas víra Kristova, kterou pan profesor Bušek
v této souvislosti neváhá srovnávat se socialismem.
Nebudeme se zabývati vkusností tohoto srovnání. Jis/ to však je, že i socialismus, který je nepochybně nau
kou a politickým směrem, musí býti především jasnou
naukou, neboť nelze s úspěchem měnit svět podle
mlhavých vzorů a idejí, které se neustále »vyvíjejí« a
mění. Tím ovšem nepopíráme, že jsou socialisté rázu
profesora Buška, kteří se rozhodnou pro snazší cestu
změny ideí a vzdají se úkolu mnohem těžšího, totiž
měnit podle idejí skutečnosti. Tento postoj má za ná
sledek, že takoví »pokrokoví« socialisté ochotně omlu
ví a přijmou za svou ideu vše podstatné, co už uskuteč
nili ostatní socialisté, kteří vědí, co chtějí.
Není také správný názor profesora Buška, že křes
ťanům, kteří opravdu »věří vírou Kristovou«, je srdeč
ně lhostejný na př. rozdíl mezi »homo-usios« a »homoiusios«. Věřící křesťan zůstává křesťanem, i když neví,
že božství Kristovo, které vyznává, se vyjadřuje také
řeckým slovem »Homousios«. Všichni věřící křesťané,
ať už theologicky vzdělaní nebo prostí, rozumějí však
stejně dobře přísné hrozbě, která zazněla z úst Kristo
vých těm, kteří se pokoušejí změniti čárku nebo pís
menko (tedy i to iota) z jeho nauky a učit tak lidi. Je
ponecháno duchaplným nevěrcům rázu pana profe
sora Buška, aby prohlašovali za neplodnou hříčku theo
logů rozdíl mezi pojmem »stejného — téhož« a po
jmem »podobného«, který je podle nich asi stejně bez
významný, jako rozdíl mezi vírou, že Bůh stvořil člo- věka a vírou, že člověk stvořil Boha.
Kolektivisté všech odstínů se shodují v tom, že nevěří
v člověka, za to tím více věří v lidstvo. Hospodářskou
stránku této podivné viry a nedůvěry jest názor, že
základem sociální nespravedlnosti a nerovnosti je vlast
nictví jako takové a nikoliv jeho nespravedlivé rozdě-x
lení. Musí tedy býti vlastnictví zcela, nebo alespoň
z velké části zkolektivisováno. Jednotlivec je podle so
cialistů nebezpečný jako vlastník a podnikatel, třebas
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Dr Miloslav Skácel
nese důsledky svého podnikání především sám. Na
opak se cítí zcela uspokojeni, je-li podnikání svěřeno
spoustě neodpovědných námezdníků a nesou-Ii dů
sledky jejich podnikání především všichni ostatní.
Důvody, proč jsou lidé socialisty, se dají shrnouti
do pěti skupin. Toto rozdělení je rozhodně logičtější
a věcnější, než dělení podle příslušnosti k různým po
litickým stranám.
Do první skupiny patří ti, kteří vyznávají socialis
mus jedině z důvodů osobního prospěchu. Tento typ je
zvláště dnes dobře znám a není třeba se jím blíže za
bývat už proto, že z této pohnutky může býti člověk
přívržencem také čehokoliv jiného.
Do druhé skupiny patří ctižádostivci, jimž socialis
tický režim, spočívající na všeobjímající organisaci a
kontrole, dává nejlepší příležitost k ovládání druhých.
Tento motiv se často vyskytuje u různých intelektuá
lů a příslušníků buržoasie, kteří touží po uplatnění.
Není tedy divu, že tolik vůdců proletářského kolekťivismu vyšlo z řad inteligence a středních vrstev.
Svědčí-li první dvě skupiny pohnutek pro socialis
mus o jistých nedostatcích mravních, spočívají ostatní
motivy především na defektech rozumových. Třetí
skupinu pohnutek můžeme nazvati scientismem a
technicismem. Tak označujeme smýšlení lidí jedno
stranně přírodovědecky, matematicky a technicky
vzdělaných, kteří v socialistické společnosti důvodně
spatřují vhodné pole k eugenickému a technickému
pokusnictví.
Čtvrtou skupinu představují estéti, které přitahuje
všechno plánované a umělé, právě tak jako normální
mu lidskému estetickému citu hoví spíše spontánnost.
Ze takovému zvrácenému estetickému cítění hoví ko
lektivistická diktatura a romantika silné pěsti, je sa
mozřejmé. Tento typ není tak vzácný, jak by se zdálo.
O tom svědčí na příklad i obdiv, jaký vyvolaly u mno
hých ruské pětiletky, kdežto současně postupující vý
stavba zničené severní Francie po prvé světové válce,
která byla provedena neobyčejně rychle a ve velkém
rozsahu, nevzbudila zdaleka takové pozornosti právě
proto, že se prováděla spontánně, bez bubnů a fanfár,
které nutně ohlašují a provázejí každé kolektivistické
plánování.
Poslední, nejúctyhodnější, ale také nejpočetnější a
nejnebezpečnější skupinu tvoří t. zv. humanitní kolek
tivisté, jejichž socialismus pramení z pobloudilé touhy
každého normálního člověka, z ušlechtilé jinak snahy
po rovnosti, spravedlnosti a lidskosti. V tom právě tkví
největší n’ebezpečí humanitního socialismu, že využívá
ušlechtilých pohnutek k tomu, aby podporoval lidskou
společnost na cestě vedoucí ke kolektivistické dikta
tuře nebo k otrockému státu, jak jej viděl H. Belloc.
Tito pobloudilci dobré vůle jsou živým dokladem Chestertonova správného postřehu, že nejvyšší nebezpečí*
dnešního lidstva nejsou tak neřesti, jako spíše ctnosti,
které se zbláznily. Takový humanitní socialista ve
svém upřímně ušlechtilém zápalu přehlédne ohromnou
maličkost, že totiž nikoliv vlastnictví, ale jeho nerov
noměrné rozdělení a soustředění je příčinou neutěše
ného stavu t. zv. kapitalistických zemí a ochotně se
pouští cestou nejmenšího odporu, která vede k úplné
centralisaci vlastnictví v rukou státu, ve skutečnosti
tedy malé skupiny, ovládající stát. Zapomíná, že jedině
správnou politikou je snaha co nejvíce rozmnožit řady
malých a středních vlastníků a. postupné odproletarisování proletariátu. Tito nebezpeční humanitáři jsou
ochotni v zájmu t zv. hospodářské rovnosti, která je
ve skutečnosti organisovanou chudobou, oklestiti vše-
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chna lidská práva, výslovně nebo mlčky uznati svohodu za buržoasní přežitek a omluviti každé zotročení
člověka a snížení občana na předmět státní péče. Hu
manitní socialisté si příliš zvykli myslet v kapitalistic
kých schématech, takže již nepovažují spravedlivě
rozdělení vlastnictví za možné, ba ani za žádoucí.
Ušlechtilé pohnutky, které dosud dřímají v myslích
takových humanitních socialistů, projevují se zvlášt
ním způsobem, který bychom mohli nazvat eufemismem. Nalézají totiž dokonalé uspokojení v dlouhých
frázích o společnosti socialisticky spravedlivé, v níž by
rádi ponechali svobodu bez její jediné hospodářské zá
ruky, totiž vlastnictví. Pohorší se však, slyší-li slovo
státní kapitalismus, ač je to přesně totéž jako společX nost uspořádaná podle socialistického pojetí rovnosti
a spravedlnosti. Zapomínají snadno, že existuje pouze
jedna spravedlnost a jedno právo, a že každá spravedl
nost s ideologickým rozlišujícím přívlastkem je ne
spravedlností a každé právo určitého zabarvení je bez
právím. Jsou to právě oni, kteří zastírají pravý obsah
socialistických požadavků a pravou socialistickou sku
tečnost spoustou slov a frází, a vytvářejí z nich jakýsi
nedotknutelný mythus, podobný nacistickému mythu
rasy a krve, který má zakrýt organisovanou nespra
vedlnost a rozklad společnosti. Tak uskutečňují tito
humanitáři, neznající člověka, prorocká slova Grillparzerova: »Od humanity přes kolektivismus k bestialitě.«
Vraťme se opět k článku pana profesora Buška, kte
rý poukazuje ke konci na veliké dílo, vykonané prý so
cialismem za sto let jeho trvání. Zdravý rozum a zku
šenost však nutí k. závěru, že socialismus představuje
v historii Evropy čisté pasivum. Socialismus není lé
kem proti kapitalismu, ale jeho důsledným vyvrchole
ním. Je tedy věrným spojencem a spoluvinníkem kapi
talismu na zotročení člověka. To platí nejen, o politic
kém a hospodářském programu socialismu, ale zejmé
na také o onom oslabení rozumové a mravní odolnosti
širokých vrstev, zejména dělnických, proti zotročení a
odlidštění života kapitalistické společnosti. Socialis
mus naučil pohlížet na proletářský úděl jako na nutné
zlo, které prý se změní v dobro tím okamžikem, jak
mile céntralisace vlastnictví v rukou státu a proletáři-

Franklin Děláno Roosevelt
Vzpomínáme světlé památky muže, bez něhož si ne
lze představiti posledních patnáct let světových dějin,
bez něhož — právě tak jako bez generalissima Stalina
a Winstona Churchilla — byl by osudový zápas světa
o svobodu národů i o svobodu člověka pravděpodobně
vyzněl jinak. Představitel a usk-utečňovatel nejvyšších
ideálů stál před úkoly více než svízelnými. Ponechme
stranou domácí záležitosti Spojených států severo
amerických a zamysleme se nad světovou politikou
poslední doby, v níž tomuto státníku připadl úkol
nej význ amn ější.
Jeho ušlechtilý předchůdce Woodrow Wilson pro
hrál dočasně svou myšlenku. Pomohl slušným lidem
vyhrát první světovou válku, zajel na Versailleskou
konferenci, stvořil Společnost národů, avšak americký
občan dal svým hlasovacím lístkem jasně najevo, že
si přeje žít. nadále jen starostem svého vlastního kon
tinentu. Mír byl uzavřen, avšak Spojené státy neratifikovaly podepsané smlouvy a zůstaly stranou Společ
nosti národů. Bezmocné Rusko cestou krvavé revolu
ce napravovalo chyby minulých století. Německo po
ražené, Rakousko rozpadlé, svět unavený a v chaosu.
Do toho měla začít svítit záře Wilsonovy Společnosti
národů. Z oslňujícího světla stala se lampička, v níž
pomalu, ale jistě dohoříval olej míru. Svět nedbal hla-
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sace všech, bez rozdílu, kromě nepočetné elity ovláda
jící stát, tedy socialistický řád v pravém smyslu, stane
se skutkem. Socialismu se tedy s úspěchem podařilo
přesvědčiti značnou část lidí o nevyhnutelnosti proletářského osudu, takže jsou ochotni spokojiti se se za
jištěným důchodem a pojištěním, těmito bědnými ná
hražkami vlastnictví. Avšak sebevětší a krásnější
společné instituce, parky kultury a oddechu, nenahra
dí vlastní domek a zahrádku, kde je možno pěstovati
bez státem schváleného a nadiktovaného plánu třebas
salát a růže.
V době, kdy se tolik píše a mluví o národním pojíštěni, jímž mají bytí obšťastněni vedle zaměstnanci!
i dosud samostatní podnikatelé a rolníci, zní zajisté
kacířsky a velezrádně, vyslovuje-li se kdo kriticky
o této vymoženosti zproletarisované společnosti. Jsme
zajisté pro sociální a zejména starobní pojištění z ob
dobného důvodu, z jakého si přejeme dokonalých pro
téz pro zmrzačené. Ani sebedokonalejší protéza nás
však nestrhne k obdivu tak nadšenému, abychom do
poručovali usekávat lidem údy a umožňovali jim tak
požívat! výhod dokonalých protéz. Podobně považuje
me sociální pojištění toliko za okamžitou výpomoc
z nouze, při čemž nesmíme ztráceti se zřetele hlavní
cíl zdravé sociální politiky, totiž obnovu spravedlivého ,
rozdělení vlastnictví, které učiní složitý a lidskou dů
stojnost zneuctívající dozorčí aparát sociálního pojiš
tění zbytečným postupně pro stále širší a širší vrstvy.
Bohudíky neleží tento úkol mimo meze lidských mož
ností.
Nemůžeme se tedy nadchnouti pro socialistické
vymoženosti a nemůžeme se socialisty spatřovati po
slední cíl sociální politiky ve snaze o stále více a více
sociálního pojištění, upravování důchodů, příspěvků,
lepení známek a razítkování, o stále větší koncentraci
moci, národního důchodu a odpovědnosti v rukou stá
tu, který beztoho již všeho se zmocňuje, upravuje a
kontroluje, a to vše s tím zcela nepochybným výsled
kem, že otázka proletariátu nebude vyřešena, ale proletarisace, centralisace, ničení středních vrstev a zestátňování budou stále postupovat.

Dr Bedřich Bobek
sů moudrých a velký filosof Benedetto Croce zůstal
osamocen se svým voláním a výzvou, abychom místo
na vinu uznali na společný omyl, vyžadující vzájemné
ho odpuštění. Teprve když už bylo pozdě, začal si svět
potichu uvědomovat, že pravdu měl tento osamocený
jedinec. Svět měl dvě cesty na vybranou. Bud’ konsta
tovat vinu a do všech důsledků se postarat o to, aby
zamezil jejímu opakování. Nebo nehledat vinu a dát se
cestou velkomyslného smíření a vzájemného odpuště
ní. Nestalo se jedno ani druhé. Jak to řekl krátce po
první válce Winston Churchill, když se ho ptali, jak
se má nějaká země chovat ke svým nepřátelům? »Ve
válce rozhodně, při porážce se vzdorem, při vítězství
velkodušně, v míru s dobrou vůlí.«
Dnes tedy příliš dobře víme, že svět nešel cestou Benedetta Croce, aniž se řídil radou Churchillovou. Vůči
výmarskému Německu choval se netečně a pak se jen
díval, když si Adolf Hitler — sám a nikým neomezo
ván — bral kus po kuse to, co zůstalo odepřeno jeho
kancléřským předchůdcům. Když 30. ledna 1933 na
stoupil svou osudnou vládu nad Německem, stál už
v čele Spojených států Franklin Děláno Roo
sevelt, který v týž den slavil své jednapadesátileté
narozeniny. Muž, ochrnutý obrnou, za to však jřisnozářivého mozku, houževnaté píle a vědomý svého cíle

73

t

i jakým směrem má se dáti celý svět. M u ž m r a v n ý.
Obyvatelstvu západní polokoule bylo však ještě mé
ně než Evropanům jasno, co je třeba činit.
Anschlucs, Mnichov, 15. březen 1939 — tři několika
měsíční .etapy, které otvírají lidem oči. Osobním po
selstvím Hitlerovi a Mussolinimu snaží se Roosevelt
odvrátit nebezpečí války a navrhuje svolání světové
konference. Věděli jsme — my tady uprostřed a znalí
věcí — že jenom válka a gigantické změření sil mo
hou odčinit, minulé chyby a s velikým napětím jsme
čekali ha odpověď. Pustý výsměch zazněl 29. dubna
1939 z říšského sněme, a to nám bylo úlevou.
V Londýně dolní sněmovna bez prázdnin a Chamberlainova vláda v neutuchající palbě oposice —
Churchill, Eden, Duff Cooper. Pak to začlo.
V nejtěžší chvíli Francie Paul Renault volá za mo
ře o pomoc. Roosevelt odpovídá slovy plnými účasti a
náznaků, ale zatím bez pomoci. Jděte a přesvědčte kalifcrnského farmáře nebo chlapíka z Aljašky, že je
v jeho nejvlastnějším zájmu, aby ochotně a rád šel
složit své kesti někam k rýnskému mostu u Remagenu! Jděte a chtějte, aby události obzíral s širšího hle
diska než je jeho americký kontinent, omývaný oceá
ny. Psychologická příprava amerického občana na
nutnost zakročit v boji proti diktátorům, to je z nejdalekosáhlejších činů Rooseveltových. Uvažte, že v r.
1940 končilo jeho druhé presidentské období. Do té
doby se nikdy nestalo, aby americký president byl
zvolen po třetí. Roosevelt — u vědomí úkolů, jež na
něho čekaly — první prolomil tuto tradici a ohlásil
svou třetí kandidaturu. Vzpomínáte si, co všechno
tenkrát německá propaganda vynaložila, aby zmařila
jeho opětné zvolení a aby do Bílého domu vstoupil
Wendel Willkie ? Roosevelt vyhrál a v tom byla úleva
světa, který uprostřed vojenských nezdarů přijal zprá
vu Washingtonu jako příslib lepšího příští. Teprve
nyní, po třetím zvolení, mohl president Roosevelt zasa
hovat účinněji a účinněji, než veřejné mínění americké
stále ještě nebylo připraveno na aktivní zasažení do
boje. Jako už vícekráte v dějinách, uspíšila toto zrání
cizí událost. Japonci, stržení úspěchem německých
akcí, zvolili vyzkoušenou taktiku z rusko-japonské
války a bez předchozího ohlášení boje provedli náhlý
útok na Pearl Harbour. Stalo se 7. prosince 1941, ve
chvíli, kdy odolnost Moskvy a mráz zastavily německé
armády v postupu na východ. Teď už viděl i slepý, že
jde o všecko a teprve od toho dne mohl Roosevelt sou
středit všecko úsilí a úsilí své země k jedinému koneč
nému clí. Nejen válku vyhrát, nýbrž dát celému boji
jasný smysl a mravní zdůvodněnost. Vedle vlastních
válečných příprav, vedle lákona o půjčce a pronájmu,

jenž se stal nejdalekosáhlejším zákonem, jaký který
koli parlament kdy odhlasoval, bylo třeba ještě něčeho
jiného. Sešli se tři spojenci různých světových vyzná
ní a bylo třeba jich ideového sjednocení. Je příliš dob
ře známo, že Němci sázeli na tuto kartu neshody mezi
spojenci až do posledního dne a okamžiku. A zas i tato
snaha musila krok za krokem.
Ještě před vstupem Spojených států do války, v srp
nu 1941, schází se Roosevelt s Churchillem uprostřed
Atlantického oceánu, aby 14. srpna v Londýně a AYashingtoně byla vyhlášena Atlantická charta.
Nový rok 1942 je datem washingtonské deklarace,
z níž už pak přímo roste organisace Spojených náro
dů. 11. června 1942 dochází za vynikající podpory stát
ního sekretáře Cordella Hulla k spojenecké smlouvě
Spojených států s Ruskem a Roosevelt nepřestává
dbáti na to, aby vzájemné vztahy obou mocností byly
co nejlepší. Toto úsilí vrcholí koncem listopadu 1943.
Po prvé opustil americkou tradici v roce 1940, dav se
třikrát zvolit presidentem; po druhé se jí vzdává, když
jako president opouští americkou pevninu a spolu
s Churchillem jede za generalissimem Stalinem na
konferenci v Teheráně. Dny mezi 28. listopadem a 1.
prosincem 1943 jsou jedním z kulminačních bodů
druhé světové války, neboť v Teheráně padlo rozhod
nutí o otevření tak dlouho očekávané druhé fronty.
Osobní přátelství tří velkých mužů bylo znovu po
tvrzeno na konferenci v Jaltě, k níž došlo v únoru
1945. Ale to už situace na bojištích vypadala jinak než
v čas Teheránu. Mimoevropská bojiště zlikvidována,
spojenecké armády v říši a Prahou projížděly vozy
Němců, opouštějících naši zemí.
Než do rozvírajícího se jara zazněl náhle přesmutný
tón. 12. dubna 1945 — tři neděle před koncem války
— nesly radiové vlny do celého světa zprávu o smrti
presidenta Spojených států severoamerických. Zár
mutek, jejž nebylo možno veřejně projevit, byl zvyšo
ván starostí. Starostí nikoli o výsledek války — ta už
byla dávnp neodvolatelně rozhodnuta — starostí
o uspořádání světa, o uskutečnění těch ideálů, jež hlá
sal přítel Československa, muž spravedlivý, dobrý a
laskavých očí. Proč se nemohl dožít ovoce své práce,
stalo se nám jasným ieprve po válce, když jsme z fil
mových záběrů jaltské konference zhlédli jeho ustara
nou a upracovanou tvář, jeho vážnost, s jakou — po
sazen na prostém vojenském autu — přehlížel ruské
vojáky. Jeho pohled jako by už byl přicházel s druhé
ho břehu. Zemřel, byv volbou lidu čtyřikráte postaven
v čelo své země. Jako Tomáš Masaryk.
Posíláme svou vděčnost a úctu k hrobu Franklina
Delana. Roosevelta, i zemi, jež ho zrodila.

K nové úpravě v našem peněžnictví
O našem peněžnictví začíná se v poslední době zase
uvažovati se zřetelem na nové poměry hospodářské a
strukturální, které se změnily hlavně potud, že došlo
ke znárodnění velkého počtu průmyslových podniků,
které byly dříve financovány soukromými bankami, a
že velké banky obchodní a státní peněžní ústavy, tak
zv. depositní (zemské), byly rovněž postaveny pod
státní dozor. Je pochopitelné, že tato nová struktura
ve výrobním oboru průmyslu vyžaduje si jistých re
forem i v peněžnictví a vúvěrníctví. Peněžní, resp. úvě
rový systém každého státu není však jenom produktem
současné doby a jako všechno vyrostl i u nás z téměř
stoletého hospodářského vývoje českých zemí. Je na
přiklad známo, že to v minulém století trvalo velmi
dlouho, než si naše občanské záložny živnostenské, za
kládané ponejvíce venkovskými řemeslníky, založily
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Živnostenskou banku pro Čechy a Moravu, která byla
po celá desetiletí jejich peněžním a úvěrovým středis
kem. Předtím existovalo v zemích českých jen ban
kovnictví rakouské, ovládané hlavně vídeňskou sku
pinou Rotschildovou, a vedle toho bylo v Praze něko
lik větších německých soukromých bankéřů.
Po roce 1918 nastal v českém peněžnictví veliký roz
mach, který měl své silné stinné stránky, neboť ně
které bankovní ústavy svou úvěrovou činnost přepja
ty a když se po Rašínově deflaci čs. koruna na zahra
ničních bursách i co do kupní síty zhodnotila o více
než 100 procent, muselo býti naše bankovnictví sano
váno na účet státu, resp. poplatnictva, při kteréžto
sanaci svezla se i část konsumních a jiných družstev
ních podniků. Ve své podstatě byla tehdejší sanace
bank velmi nemravná proto, že veškeré chyby vůvěro-
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vání nadělané některými vedoucími činiteli bank byly
prostě připsány na účet deflační politiky, ačkoliv na
Spojené státy by se měly vzdát názoru, že dvě
mnoze šlo tu jednak o neschopnost některých ban
soupeřící politiky vedou k válce. Každá moderní
kovních ředitelů anebo o neodpovědnost při úvěrová
válka naopak vznikla, poněvadž se expansivní vel
ní, nemluvě ani o tom, že někde při poskytování vět
moci dovolilo předpokládati, že druhá strana nemá
ších úvěrů investičních a jiných, hrála úlohu i osobní
pObitiku a Že se podvolí. Americká revue „Forlune“.
korupce.
Vývoj našeho peněžnictví po první světové válce byl
také chybný v tom, že se počet peněžních ústavů
hlavně z příčin stranicko-politických velmi rozšířil. jako je tomu v každém obchodě se zbožím, tak i v pe
Tak na příklad měli jsme v první republice na 8200 něžním ústavě má veliký význam vzájemná osobní dů
peněžních ústavů, z nichž mnohé obchodně živořily a věra, obchodní kulantnost, ochota atd. A tuto službu
neměly pro svou činnost žádné hospodářské opod nemohou při nejlepší vůli své klientele poskytnout!
statnění. Vedle spořitelen a okres, hospodářských zálo velké peněžní kolosy, byť byly sebelépe specialisovány
žen, vznikaly ve venkovských městech různé záložny, pro tuto službu.
živnostenské anebo lidové se stranicko-politickým za
S otázkou koncentrace peněžnictví souvisí také dů
barvením, které ve skutečnosti neměly jiného poslání věra vkladatelů k tomu či onomu peněžnímu ústavu,
a jiný cíl, nežli sloužit účelům úzce stranickým anebo a tu by opět mohli říci někteří peněžní úředníci, jak
jen některé finanční a hospodářské skupině. Každému důležitý, ba přímo nepostradatelný je zde osobní styk
národohospodáři bylo také už tehdy jasné, že se tak s klientelou a jak se zde uplatňuje zásada služby i nut
veliký počet lidových peněžních ústavů u nás natrvalo né šetření časem, aby jednotlivý klient mohl býti rych
udržeti nemůže a že časem musí dojiti buď k restrikci le a dobře obsloužen. Další důležitou otázkou je zde
anebo ke slučování některých, hlavně trpasličích zá také úvěrování, jeden z nejtěžších a nejodpovědnějších
úkolů v peněžnictví, neboť i sebemenší a hlavně odpo
ložen.
Když v roce 1939 obsadili němečtí okupanti české vědně vedený peněžní ústav má větší a jasnější pře
země, začali reformovati naše peněžnictví s hlediska hled o úvěrové schopnosti svých dlužníků, následkem
svých vlastních zájmů a podle svého úvěrového systé menšího jejich počtu, a má také větší možnost jejich
mu, neboť byli přesvědčeni, že válka bude pro ně ví kontroly, nežli má veliký peněžní kolos, který vždy ne
tězná a že hlavně naše větší banky jako zbytečné ča může respektovati přání a potřeby této drobné klien
sem zmizí a že na jejich místo nastoupí velkobanky tely ze řad středního a drobného podnikání.
německé. Bylo také pro naše peněžnictví trochu odiosV celkovém rámci peněžního a úvěrového systému
ní, že museli to býti právě němečtí okupanti, kteří v našem státě nezáleží také na tom, kolik máme ban
s otázkou nutné koncentrace našeho peněžnictví prak kovních peněžních ústavů, ale jde o to, aby to byiy
ticky hnuli, a že v některých oborech peněžnictví, ústavy, které mají svou dlouholetou solidní tradici a
zvláště lidového, byla provedena žádoucí koncentrace. jež jsou po stránce obchodní a administrativní odpo
Slučování nastalo také u některých obchodních bank, vědně vedeny a které mají již starý okruh své klien
což se však nestalo způsobem příliš šťastným, neboť tely, která jim plně důvěřuje, neboť důvěra klientely
při tom byly sledovány snahy české bankovnictví co patří k nejcennějším aktivům každého peněžního ústa
nejvíce oslabiti a posíliti přitom bankovnictví ryze ně vu a nelze ji ničím nahraditi ani-zákonem naříditi. Při
mecké jak v zemích českých, tak i v říši.
zdůrazňování této důvěry je třeba přihlížeti také k na
Nyní, pokud je známo, uvažuje se u nás znovu o ra šim zemským peněžním ústavům, které se za celá de
dikální úpravě v našem peněžnictví, zvláště bankov sítiletí v našem hospodářství vžily a získaly si zejména
nictví, na základě velkorysé koncentrace, takže by velký počet drobných vkladatelů. Je tedy trochu ne
v zemích českých existovaly snad pouze dvě velké uvážené, že chce se u nás na místě těchto starých a
banky. Tato koncentrace má se stati po způsobu so velmi osvědčených institucí žřizovati nová banka in
větském, aniž by se přitom pomýšlelo na to, že hospo vestiční a že se snad uvažuje i o speciální bance pro
dářská struktura našeho hospodářství je zcela jiná, a úvěry pro znárodněné podniky. Otázka úvěru je v pod
že naše celé peněžnictví, jak již shora uvedeno, vyrost statě všude stejná, neboť v prvé řadě jde o to, aby pe
lo během téměř jediného století za zcela jiných, od něžní ústav, který úvěr poskytuje, měl dostatek peněz,
Sovětského svazu odlišných poměrů hospodářských a t. j. vkladů, a aby při každém úvěru bylo postupováno
na základě vlastních svých tradic. Proti této zdánlivě podle zásady, že peněžní ústavy půjčují hlavně peníze
'velkorysé a účelné koncentraci našeho peněžnictví, jim svěřené a že tudíž musí při každém úvěru uvažo
jsou i jiné velmi vážné důvody. Zapomíná se zde pře vali, aby zapůjčené peníze dostaly zase zpátky i s úro
devším na to, že peněžnictví je v jistém smyslu záro ky. Tedy na prvém místě jistota (safety first) jak ří
veň obchodem, který na prvém místě musí respekto kají Angličané a na druhém místě rentabilita a potom
vat! zásadu služby svým zákazníkům, která se ne odpovědnost vedoucích funkcionářů.
Na konci této úvahy je třeba pamatovati také na to,
může dobře uplatniti zejména ve velkých zbyrokratisovaných bankovních kolosech, a že je to zvláště naše že každá větší koncentrace v peněžnictví znamená
střední a drobné podnikání řemeslné a obchodnické, podstatné omezování počtu úředníků a zřízenců a je
které potřebuje peněžní ústavy obchodně pružné a otázka, zdali všichni peněžní a pojišťovací úředníci
které má intimnější a čilejší styk se svými zákazníky. mohou býti přeškoleni na průmyslové a jiné dělníky.
Peněžní ústavy nejsou zde tudíž jenom k tomu, aby Jednak by se museli ptáti, k čemu vlastně odborně stu
byrokratickou cestou vyřídily svým klientům běžné dovali a jednak jde o obchodní a odborné školství sa
peněžní disposice, nýbrž aby jim byly zároveň porad motné, neboť při tomto postupu bylo by už dnes nut
ci v různých důležitých otázkách finančních a obchod no uvažovati o restrikci obchodních akademií a ostat
ních, zvláště úvěrových. Starší praktikové v našem ních odborných škol. A v neposlední řadě jde tu
peněžnictví vědí zajisté nejlépe, co je to míti v eviden i o četné rodiny těchto úředníků a zřízenců, kteří už
ci všechny své klienty, co je zde do roka nutno vyří- dávno přestali býti elitou mezi zaměstnanci jiných po
diti pro ně různých intervencí, porad, a jak důležitou volání a v důsledku poměrně velmi nízkých platů bez
úlohu přitom hraje osobní styk vedoucích jejich ředi tak již neodvratně propadají jisté nivelisaci, i když ne
telů. a často i úředníků nižších kategorií. Právě tak, chceme říci přímo postupné proletarisaci.
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Americká dělnická kříse
Za americkou přerušenou stávkou horníků leží stále se
prohlubující konflikt mezi dělnictvem a podnikateli. Za ros
toucím průmyslovým zápasem vyvstává hrozba hospodář
ských a politických nebezpečí, jež mohou přejít v nejvážněj
ší krisi, jakou kdy Spojené státy zažily. Obě strany bojují
spíše o principy než o mzdy a majetkové problémy horníků,
o něž bezprostředně jde. Snaží se ovlivnit veřejnost, dostat
zákon na svou stranu a tlumočit ústavu vzhledem k svým
případným zájmům. Podnikatelé uvítali v uhelné stávce pří
ležitost, aby postrčili nazpět líodiny dělnických zákonů, jimiž
odborové organisace měřily vzrůst své moci v posledních de
setiletích. Spor podnikatelů s »dělnickými monopoly« dělá
dešti dobrý dojem.
,7ohn L. Lewis, o své vůli činící významná rozhodnutí, se
zřejmě postavil proti národu a světu. Dal uzavřít hnědouhelné
doly jako předseda UNW (hornického svazu) za slepého sou
hlasu 500.000 členů svazu, jejichž životní úroveň v posledních
dvaceti letech vysoce zlepšil. Odřízl kraje od zásob a zastavil
tak výrobu. Zpomalil všechnu přepravu zboží. Vyhnáním cen
daleko nad nebezpečný již standard zajistil hlubší případný
pokles, než jaký by byl nastal normálně. Prohlašoval vy
zývavě, že vláda nesmi zakročit za současných zákonů. Za
stavením exportu, potřebnému světu, podnítil kritiku ciziny.
K tomu ještě starý požadavek podnikatelů, aby byly schvá
leny protisvazové zákony, se náhle stal populární v celé ve
řejnosti. Váhání presidenta Trumana »dostat se na ostří nože
s dělnictvem« se rozplynulo. Pokoušeje se vzít vítr s plachet
republikánům, připravil nyní soubor ostřejších protisvazových
zákonů, než jaké se 1 vítězná oposice až donedávna odvážila
vzít v úvahu. Je jisté, že nový kongres na zasedání v lednu
drasticky omezí moc organisací, zredukuje jejich působnost,
právo na stávku a patrně i příznivé stanovy o mzdě a po
jištění. Dělnictvo sice vidí nebezpečí, hrozící jeho těžce vy
dobyté moci, je však roztříštěno pod povrchem své solidarity.
Neboť Lewis nenapadl svou stávkou jen průmysl, vládu a
veřejnost, ale i předáky ostatních svazů. Lewisův boj o hor
nické výsady má zřejmě posloužit jeho snaze o vůdcovství
a jeho politickým ambicím.
Podněcovatel amerického organisovaného dělnictva, bez
ohledný, chytrý a neomezeně ctižádostivý, se již dvakrát
přiblížil svému cíli, po každé však ztroskotal. Před lety ho
odmítla Americká dělnická federace povýšit na presidenta.
Zúčastnil se založení Kongresu průmyslových organisací
(C. I. O.). Přecházeje z jedné federace do druhé, využíval
své klíčové posice v UMW, aby zvýšil svou reputaci nejvý*

Ruzyňské letiště
Vážená redakce, dovolte ml, abych řekl své slovo k dopisu
pana — Slípky — z čísla 51.—52. z 21. prosince min. roku
pod záhlavím: »Ještě letiště v Ruzyni«, jímž tento reagoval
na Váš článek uveřejněný v čísle 48, nadepsaný »Bude Praha
mezinárodním leteckým uzlem nebo hřbitovem' letadel« ?.
Chápu, že p. pisatel Slípka má důvod omlouvat dosavadní
neutěšený stav zabezpečovací let. služby v našem civilním
letectví a hlavně, pokud se týká správy stát, civilního letiště
v Ruzyni. Jest nepochopitelné, že mezi odpovědnými lidmi
se nenašel zatím nikdo, kdo by si uvědomil, že od roku 1938
se »poněkud« změnily podmínky letecké dopravy a že zařa
zením rychlejších strojů, zintensivněním dopravy a zejména
létáním za každých povětrnostních podmínek stouply poža
davky na zabezpečovací službu letišť. Rada nehod na ruzyň
ském letišti odehrála se přibližně v stejnou denní dobu, t. j,
v době soumraku, kdy letadla potřebovala řádného světelného
označení přistávací dráhy a trochu pomoci ze země, která
nepřišla. Není ani možno čekat pomoc tam, kde veškeré
kritiky a náměty, či rady letců s válečnými zkušenostmi,
jsou stereotypně odbývány poukazem, že »před válkou jsme
také létali a bylo to dobré a najednou to nevyhovuje«. Jest
bezespornou zásluhou »Obzorů«, že přispěly k probuzení ze
71etého spánku správy stát. civ. letiště v Ruzyni a nedivím
se, že zvědavost veřejnosti na to, co se pro bezpečnost od
konce války v Ruzyni udělalo, jest snad někomu nepříjemnou.
Pisatel uvádí postavení nouzového osvětlení. Tedy ten úkon
trvá obvykle něco kolem 30 minut či méně. Pro boj a rychlé
označeni letiště po obsazení vlastním letadlům musí vyho
vět. Méně už vyhovuje strojům dopravním a bombardovacím,
jichž poloměr zatáčky je bezpodmínečně vyvede z dosahu
viditelnosti světelné řady. Pro mficvé použiti nevyhoví světla
ani za normálních podmínek, natož za zhoršené viditelnosti.
Pak mluví pisatel o opravení pomezních svítilen. Ano. Proti
radám pilotů byly vyhozeny na zřízení hraničních neonů
hříšné peníze. Tento druh osvětlení byl na místě před 20 lety.
Dnes mate piloty a zmenšuje I tak malou možnost odhalit
pristávací dráhu. Pisatel nechává také mluvit ve svém do-
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Gunther Stein
znamnějšího svazového předáka. Kandidoval na vicepresldentství ve volbách 1940. Nedávno se vrátil do Federace jako
jeden z jejich vicepresidentů, aby ji posílil proti C. I. O.
Ještě jednou se pokusil ji ovládnout — zatím bez úspěchu.
Nyní chce Lewis těžit z nespokojenosti členstva s funk
cionáři. Jeho dobré vztahy k republikánům, kteří ho nepodezřívají z »levičáctví«, mu pomohou zapůsobit na Federaci
zdeptat C. I. O., již roztrženou vnitřním bojem mezi umír
něným a radikálním křídlem. V příštích letech by tedy Lewis mohl konečně dosáhnout svého cíle —- s pomocí republi
kánů, kteří ho považují za politicky »spolehlivého« a vhod
ného k vedoucímu postavení, a s pomocí rozčarovaných sva
zů, které asi dají přednost politickému přizpůsobení pod
oportunistickým vedením Lewisovým před politickou ne
schopnosti před zásadovějšími předáky. Tak dalece má tedy
Lewis u dělnictva vyhráno. Ostatní organisace, dosud pode
zíravé k jeho motivům a překvapené jeho provokativní stáv
kou, ho nyní loyálně podporují, chráníce svá základní práva,
na něž útočí podnikatelé, vláda i velká část veřejnosti.
Budoucnost vypadá pro dělníky zlověstně. Při nejmenším
je nejistá positivní spolupráce dělnictva s podnikateli, kterou
americké hospodářství tak nezbytně potřebuje, aby mohlo
zvýšit výrobu, stabilisovat ceny a zabránit krisi. Akce Kon
gresu proti dělnictvu půjde ruku v ruce s nezaměstnaností
v důsledku obchodního »uvolnění« a šířící se racionalisace
v průmyslu. Dělnictvo bude asi ostře reagovat na spojenou
nezaměstnanost a zmenšení odborových práv. Má dosud živě
v paměti poslední krisi a zklamalo se v nadějích na delší
poválečnou konjukturu. Patrně nastane převládající sklon
k radikalismu, naproti tomu podnikatelé ve zmatku poklesu
propustí bezpochyby většinu dělníků a stlačí mzdy na mini
mum. Následkem bude další ztráta kupní síly a stoupající
nespokojenost dělnictva. Zasvěcení pozorovatelé se obávají,
že hospodářský pokles, očekávaný na r. 1947, povede k dlou
hé krisi bez období konjunktury. To by mělo ovšem i poli
tické důsledky. Cyklus radikalismus—konservatismus—radi
kalismus, který právě dostoupil střední fáze, by se patrně
značně zrychlil. Americká veřejnost, pověstně vrtkavá a poli
ticky nedůtklivá, by mohla nepředvídatelně změnit své konservativní smýšlení. Je otázka, jaký druh radikalismu by
následoval. Mohl by to být další Nový úděl, nebo také radi
kalismus, jaký za poslední krise vedli protidemokratičtí de
magogové: otec Coughlin, dr. Townsend a Huey Long.
(Přetištěno z londýnského týdeníku »Spectator«.)

Tři čtenáři
plse odborníka z min. dopravy. Jest správné, že se konečně
začínají odborníci z tohoto ministerstva zajímati o to, jak
bude či nebude letiště osvětleno, ale neměli tento zájem pro
jevit už před dvěma roky? Mohlo to osvětlení být alespoň
půldruhého roku hotové a dnes mezi námi mohli býti naši
spoluobčané, kteří přišli v Ruzyni o život a našemu národu
mohly zůstat zachovány stamiliony, které representuje zni
čený státní majetek.
Z čistě odborné stránky je žádoucí, aby osvětlení bylo
regulovatelné podle měnících se podmínek viditelnosti. Tvrze
ní, že nebude sodíkových světel použito, může býti pravdivé,
pokud se jmenovaného odborníka týká. Ani bych se nedivil,
kdyby úředně bylo prohlášeno, že ruzyňské letiště jest nej
lepší na světě. Z praxe vím, že sodíková světla byla nám bě
hem války mnohdy jediným vodítkem při přistávání za mlhy
a kouře. Proto bude nutno za každých okolnosti pořídit,
tato světla pro přistávání za mlhy, i když puncovaní odbor
níci je nemají rádi. Jest ovšem samozřejmé, že pro normální
viditelnost bude k disposici obvyklé osvětlení.
Standardní osvětlení, jak je zavedeno ve světě, má ozna
čení DREM I. neb II. Kdyby snad byla nutná další studijní
cesta, prosím: Letiště Prestwick, Gander, Northolt, Blackbushe a každé operační a tréningové letiště v celém světě.
Materiál možno opatřit zde v Československu. Nevi-li odbor
níci v ministerstvu dopravy kde, nechť se optají průměrného
elektrikáře.
Problémy, spojené s uvedením do chodu pomocných při
stávacích drah v Postoloprtech, Chebu, Plzni a snad i ve
Kbelich, nejsou tak složité, aby nemohlo jmenovaných letišť
v brzku být použito k zvýšení bezpečnosi a pravidelnosti let.
dopravy na území Cech a Moravy. Máme značné množství
spojovacího materiálu po Němcích a dost odborníků. Co po
třebujeme, jest trochu plánovitosti a hlavně vědomi nalé
havosti zlepšení zabezpečovací služby nad naším územím.
Uvádí-li pisatel s uspokojením, že za 4 měsíce v Ruzyní
přistalo skoro 600 letadel, chci mu říci, že jsou letiště v Evro
pě, kde stejné číslo přistává denně a dokonce v Americe
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dvoj i trojnásobek toho, a to za každé doby roční a bez ne
hody. Zůstane faktem, že ruzyňské letiště pro svou polohu
v srdci Evropy bude vyhledáváno, dokud naše ignoranlství
a pokračující nedostatečná bezpečnost neodradí 1 ty nejhOuževnatější naše návštěvníky. Doba letí rychle a nelze otálet
s nápravou. Standardní osvětlení, jak je vidíme v Anglii
a Americe, je minimum, od kterého musíme vycházet.
Mjr. let. v z. R. Protiva, příslušník 311. bomb, peruti,
t. č. dopravní pilot hol. spol. KLM. 60, Leidsche Kade,
Amsterdam.

O letecké nádraží.
Vážená redakce, Čs. aerolinie si neustále právem stěžují,
že nemají representativní budovy a kanceláře pro odbaveni
cestujících, že jí výpravna ve Vodičkově ulici naprosto ne
dostačuje atd. Bohužel, toto je pravda. Podle článku »Rudého
práva« z 11. ledna 1947 mají však ČSA velice agilní závodní
radu, skládající se většinou ze soudruhů. Chtěl bych těmto
pánům dáti jednu radu. Nehubujte na p. sekčního šéfa inž.
Bervidu, že vám neobstaral dosud vyhovující místnosti, ale
obraťte se na vaše soudruhy a sáhněte k svépomoci. Na pří
kopě č. 33, proti Živnobance, je krásná budova, na které se
ve večerních hodinách stkví rudý nápis KSČ. Co by se stalo,
kdyby si ČSA s KSČ vyměnily obě budovy navzájem? KSČ
by místnosti ve Vodičkově ulici dostačovaly a jistě by ji též
representovaly. (ČSA musí též stačit representovat před de
sítkami a stovkami cizinců denně.) A ČSA spolu s BEA,
PAA, KLM a DDL by měly též vhodnou, uprostřed Prahy
ležící, representační budovu. Až bude vybudováno proponova
né letecké nádraží vedle Kotvy, mohou býti místnosti Na pří
kopě KSČ opět navráceny. Jednalo by se tedy jen o půjčku,
která by nebyla ke škodě ani jedné, ani druhé straně.
D. E., Ruzyně.

Čs. aerolinie odpovídají.

Vážená redakce! V čísle 1. ze dne 4. ledna 1947 uveřejnili
jste dopis »Mají se zahraniční letci vrátit do Anglie?«.
Pisatel začíná tím, že především poukazuje ha »hmotné
zajištění odborného leteckého personálu«. Tato otázka je nyní
předmětem jednání na ministerstvu sociální péče a očekává
se rozhodnutí v nejkratší době. Zatím je letecký personál
honorován zálohově tak, že mladší pilot neb radiotelegrafista
je placen asi 120 Kčs (na platu a prémiích) za hodinu prá
ce, kdežto starší piloti jsou placeni podstatně výše.
Pro srovnání uvádíme, že členové ředitelského sboru jsou
rovněž placeni zálohově, při čemž na hodinu jejich práce
v době výstavby podniku připadá asi 20 až 30 Kčs. Také
celkový příjem i mladších členů létajícího personálu je již
dnes podstatně vyšší než celkový příjem členů ředitelského
sboru. Rozdíl se zvýši ještě drastičtěji v roce 1947, kdy lé
tající personál létá již od počátku roku traťově.
Proti úrazu je létající personál pojištěn na vysoké částky
na útraty Československých aerolinií.
Ustavičně rostoucí počet žádostí kvalifikovaných uchazečů
o přijetí do .služeb Československých aerolinií nezdá se svěd
čit! o tom, že by hmotné zajištění bylo považováno za nedo
stačující.
Pisatel v dalším úplně opouští otázku hmotného zajištění
leteckého personálu a věnuje se otázkám jiným.
Tvrzení pisatele, že cizím letcům přistávání v Praze žádné
potíže nedělá a že pokládají zdejší letiště za jedno z dobrých
na evropské pevnině, je nepravdivé. Ministru dopravy byla
předložena řada stížností cizích společností na naše letiště.
Podle článku ve »Svobodných novinách« ze dne 22. prosince
1946, podepsaném (plným jménem, nikoli pouze anonymními
iniciálkami) majorem čs. západního letectva R. Protivou, je
letiště v Praze vybaveno zcela neuspokojivě, což nutí 1 nej
větší zahraniční společnosti ke zvláštním opatřením ohledně
letů do Prahy. Konečně možno sledovatí denní tisk, kde se
co chvíli objevuje, že ta neb ona vynikající osobnost, letící
do Prahy, přistala ve Vídni, ve Frankfurtu nebo v Bruselu,
a to letadly cizích společností.
Pisatel praví dále, že v telekomunikační a zabezpečovací
službě je malá skupina lidí, která »nikoho ze západu« mezi
sebe nepustí a že v ní nejvyššími pány jsou lidé, kteří nejen
nešli za války bojovati a »měli doma různé výhody«, ale ne
jsou ani odborníky.
V této souvislosti dává pisatel vinu »hlavně Čs. aero
liniím«. Je téměř neuvěřitelné, že je možno veřejnosti před
kládat tvrzení takového druhu. Služba telekomunikační a
zabezpečovací na letišti spadala vždy a spadá nadále do
pravomoci ministerstva dopravy, letecký odbor a Českoslo
venské aerolinie nemají na výběr osob, jejich výcvik, hmotné
zajištění atd. ani přímo, ani nepřímo nejmenšího vlivu. To
jevgnámo každému, kdo se zajímá o organisaci letectví.
Jestliže tedy je nebezpečí, že naši specialisté v telekomu
nikacích se chystají k odchodu do ciziny, bylo by snad nej
vhodnější, aby pisatel je doporučil na ministerstvo dopravy
.— letecký odbor — k jednání. Československé aerolinie ve
vlastním zájmu jenom uvítají jakékoli zlepšení dnešního
stavu v telekomunikačních a zabezpečovacích službách.
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Pokud pak jde o ředitelství leteckého provozu českosloven
ských aerolinií, uvádíme, že ředitelem je pan Václav Korda,
pod jehož vedením pracují ve vedoucích postaveních pánové:
J. Serhant, L. Hřebačka, Zd. Munzar a J. Fejfar. Všech
pět vedoucích se zúčastnilo zahraničního odboje, ve kterém
získali četná vyznamenání a někteří z nich utrpěli vážná
zranění v akci. Všichni jsou na slovo vzatými odborníky a
— zcela mimochodem — všichni jsou z t. zv. »západu«
a není nám ničeho známo o tom, že by patřili do nějaké
»skupiny lidí, tvořící pevně uzavřený kruh s jednostrannou
orientací politickou«. Při výběru personálu, výcviku, zařazení
na trati, jakož i řešení všech problémů pracují volně podle
svého nejlepšího vědomí a svědomí. Převážná většina létají
cího personálu byla rekrutována z řad našeho »západního«
letectva. Stalo se tak ovšem nikoli proto, že přišli z té neb
oné světové strany, nýbrž na základě kvalifikačního výběru.
Kromě ředitele Kordy jsou dva další členové ředitelského
sboru příslušníky zahraniční armády.
Čs. aerolinie, nám vrch, ředitele dr. Karel Fnk.

Z dopisů redakci
Čeští spisovatelé a uniformy
Vážená redakce. Váš článek »Obdrží Čeští spisovatelé i uni
formy« je trapně jizlivý, nevěcný a demagogický. Víte
dobře, že samostatně tvořící spisovatel, publicista neb žur
nalista nedostane dnes ani lístky na potraviny, nepředloží-li
potvrzení o svém pracovním začlenění — stejně jako je ne
obdrží žádný čs. občan. A kdo mu toto potvrzení vystaví —
odborová organisace, v tomto případě Syndikát. —
A co právní a sociální ochrana, starobní a nemocenské
pojištění, o něž se usiluje, právní ochrana a forma smluv
mezi nakladateli a spisovateli a p.? — na to nemá snad sa
mostatný publicista, spisovatel nárok? Či snad má tento
v případě nemocí, invalidity a p. čekati na milodary — tře
bas od redaktorů »Obzorů« neb »Vývoje« ?
Pokud se týče odznaku — ten není povinen nikdo nosit.
Myslím, že vhodnější by bylo pro »Obzory« bojovat proti
uniformě ducha, než proti samozřejmé dnes organi
saci o důsledkům hospodářské a sociální dvouletky státu.
V úctě S. Kolář, odb. spisovatel a publicista.

Plánujeme
Vážená redakce, k článku »Plánujeme«, uveřejněném v 1.
čísle letošního ročníku Obzorů, dovoluji si poznamenati, že
nikdo nebyl jeho obsahem více překvapen, než ti, kdo ten
plán dělají. Dověděli jsme se z něho s netajeným úžasem, že
státní plánovací orgány pracovaly od revoluce »bůhví o čem«,
takže ústřední plánovací komise, složená z hrstky odborníků
politických stran, musila zhotoviti dvouletý plán za pouhé
dva měsíce. Na tomto překvapujícím objevu založil autor
celý svůj temperamentní článek.
Zdá se, že pan Romanus nikdy neviděl, jak dvouletý plán
zblízka vypadá; jen t. zv. operativní plán je pro každé jed
notlivé odvětví průmyslu, obchodu, investic atd. pořádný balík
papíru, plný čísel a tabulek. A což teprve plán pro celý stát!
Na tom by ta hrstka odborníků při vší kvalifikaci musila
pracovati také nejméně těch 12 let, kdyby to ovšem bylo
jejím úkolem.
Ale prozradíme autorovi raději hned to, co by mu potvrdil
kterýkoli úředník z některého ze zúčastněných úřadů. Plán
se dělá, jak v demokracii ani jinak býti nemůže, zdola.
Jeho prvky vycházejí od jednotlivých pracovníků přes pod
niky a hospodářské skupiny až do odborných ministerstev.
Ministerstva vytváří dílčí plány pro své obory a státní úřad
plánovací zpracuje z nich plán celostátní, který pak gene
rálni sekretariát Hospodářské rady předkládá vládě.
Odborné zpracování plánu obstarávají tedy příslušné úřady.
Všechno ostatní patří k projednání politickému; kdyby ovšem
měli plán projednati normální politikové bez odborného
vzdělání, netrvalo by to sice dvanáct let, ale možná, že by
na to padla větší část doby, určené k provedení dvouletky,
neboť by bylo nutno, odsunouti vyřešení každé sporné otázky
až do vyjádření odborníků. Proto byla zřízena ústřední plá
novací komise, složená z exponentů politických stran, kteří
mají zároveň potřebné odborné vzdělání, takže se mohou
o všech odborných otázkách přímo mezistranicky dchodnouti.
Jsou to tedy odborníci, nikoli ovšem specialisté, talcže by —
při vši úctě k jejich zkušenostem — dali sotva dohromady
třeba výrobní plán papíru nebo oceli; není to ovšem ani za
potřebí.
Je tedy rychlé politické projednání dvouletky nesporně zá
sluhou ústřední plánovací komise, která pracovala mnoho
nedělí, svátků a nocí; vlastní plán, t. j. jeho technická nánlň,
je dilem státních plánovacích orgánů, které neselhaly a kte
rým se právě z úst předsedy ústřední plánovací komise do
stalo plného uznání jejich práce.
Ing. K. Kozák.
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KULTURA VE SVĚTĚ I U NÁS
Historik národa
Desetiletého výročí úmrtí největšího
českého historika Josefa Pekaře bylo
a bude náležitě vzpomenuto v denním tis
ku i v odborných revuích. Zastavujemeli se v našem listě nad tímto datem, ve
de nás k tomu neobyčejný význam to
hoto universitního profesova v životě
celého národa. Historik, který po Palackého objemném díle první dovedl přinésti nové pohledy a průhledy do české
minulosti. Od zášeří legend z počátku
našich dějin, přes nové až kruté prav
divé přehodnocení husitství k období
valdštejnského spiknuti, aby své dílo
Pekař vyvrcholil jedinečným obrazem
českého hospodářského vývoje v barvi
té, umělecky posvěcené »Knize o Kosti«
a pramenných »Českých katastrech«.
Závěr jeho mohutného odkazu tvoří zá
važný soubor výsledků diskuse o smysl
českých dějin, velká otázka, na kterou
není dodnes definitivně odpověděno.
Pekařovo dílo je uceleným výtvorem,
člověka, který byl přímo zrozen k úko
lům, které si vybral. Jeho význam je
však i mimo vědeckou oblast. Smělá,
osobitá postava Pekařova patřila k těm
oporám, které nás provázely v myšlen
kovém zmatku první republiky 1 v těžkvch dobách německého útlaku. Je tra
gickou skutečností, že nacistická zvůle
zneužila právě díla nejnárodnějšího his
torika a po celou okupaci (a vlastně
ještě před ní) nám jej dávala za vzor
zastánce spolupráce německočeské. Při
tom jsou sdostatek známy nesnáze, ba
přímo odpor, s kterým se setkal prof.
dr. Klika s vydáváním Tekařova odkazu.
Zůstává tedy otázkou cti a mravní po
vinností českých dějepisců, aby se ote
vřeně vyrovnali s touto otázkou a dali
Josefu Pekařovi, co jeho jest.
jvc

Ztratil se spisovatel
List »Práce« si hezkou řádku dni už
láme hlavu, kdo je to vlastně tenhle ne
známý pan Bohumil Müller, prý spiso
vatel, který si nedávno v »Dnešku« vykasal rukávy na Románové novinky,
vydávané vydavatelstvím »Práce«, ale
* jehož jméno páni z »Práce« nemohou
za žádnou cenu najít ani v Kuncově
Slovníku soudobých českých spisovatelů
a o kterém se byli proto dokonce ochot
ni domnívat, že neexistuje a že si ho re
dakce »Dnešku« patrně vymyslila (!).
Páni z »Práce« hlásají, že jméno B. Müllera není dotud známo v české
literatuře, majíce na mysli »slo
vesně uměleckou činnost v užším smys
lu, kterou se míní tvorba lyrická, prosatérská, essayistická a pod.«, jak stojí
v 17. čísle III. roč. Práce. Nemáme to
svědomí nechat pány z »Práce« dále
marně hledat a proto jim musíme po
vědět, že na stránce 184. již zmíněného
Kuncova Slovníku stojí doslovně toto>
Jan Greža (vl. jm. Bohumil Müller,
nar. 26. ledna 1897 v Zebráce), novinář,
zprvu na Slovensku, pak úředník v Pra
ze. S pseudonymem »Sum« vydal bás
nickou prvotinu Smutné tóny (1924).
A dále v tomto Slovníku stojí, že tento
autor po povídkách Ženy se zelenýma
očima (r. 1926) a Proč ďábel Melchisedech Furunkl nevydržel na zemi (r.
1930), vydal román Barbora Cellská
(r. 1941) a napsal historickou aktovku
Králův soud na Točnice (r. 1941). Slo
vensky napsal Jan Greža aktovku Od
pustenie a do češtiny překládal Adyho
a do slovenštiny Schopenhauera. My
k tomu ještě dodáváme, že B. Müller
pracoval hlavně na Slovensku novinář
sky ala rozhlasem a že jeho hra Bar-
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bóra Cellská, z níž vzniklo i románové
zpracování, měla kdysi velký úspěch na
scéně bratislavského Národního diva
dla. A je věčná škoda, že páni z »Prá
ce« si ani před několika týdny nevšimli
zprávy v denních listech, že tato hra
bude uvedena ještě na jaře na pražské
scéně. A dále! Ten snad »neexistující«,
a v české literatuře jen prý »domněle
působící« spisovatel Bohumil Muller,
alias Jan Greža, dokonce v Praze žije
a veřejně působí, kde, to by pánům
z »Práce« nedalo tak příliš námahy
zjistit. Aby bylo jasno! Nejde nám vů
bec o Románové novinky a nejde nám
ani o pana Bohumila Múllera, s nímž
nemáme nic společného, který nás do
konce ani o tohle vysvětlení nepožádal
a na jehož literární práci nechceme
tímto pět nějaké chvalozpěvy. Jde nám
však o něco docela jiného. Aby totiž
jednou nebyli za lidi neznámé a snad
dokonce neexistující prohlášení tl spiso
vatelé, kteří nechtějí zrovna zdravit
u vrbiček.
-k.

1 promille oprávnění
a 100 procent drzosti
V těchto dnech byla uveřejněna
»obrana« E. F. Buriana: Nezřekl se své
rozhlasové tribuny na přání posluchačů,
naopak, výzkum rozhlasového poslechu,
pořádaný rozhlasovým odborem min.
informací, potvrdil oblibu Burianových
projevů. A teď k věci: Týž výzkum téže
instituce, pořádaný koncem léta 1945
a mnohokrát uveřejněný v tisku, odha
lil, že se odborné relace ÚRO těší zá
jmu l°/m (jednoho promille) po
sluchačů. Nehájíme ani rozhlasový vý
zkum, ani rozhlasový odbor min. infor
mací, ani Čs. rozhlas, ani »Mladou f.ontu«; všechny tyto instituce dobře vědí,
kde je hněte střevíc. Ale je pravda, že
toto je objektivní výsledek šetření,
o němž je pisatel těchto řádků dobře
informován, je pravda, že »Mladá fron
ta« poskytla svého času »vedoucímu
redaktoru rozhlasu ÚRO« mnoho místa
k polemice, právě tak jako jeho ne
stranným odpůrcům a že mezi těmito
odpůrci byli i ilejautoritativnější mluvčí
rozhlasového odboru min. informací
i čs. rozhlasu. Stručně řečeno: Že pan
vedoucí redaktor vyšel z diskuse, jíž se
bláhové domáhal dalšího rozšíření roz
hlasu ÚRO, podstatně pošramocen. A že
se nepolepšil, svědčí komentár o rozhla
su ÚRO v souvislosti se studentstvem,
uveřejněný v 3. Čísle letošního »Vývoje«,
a zpráva »Lidové demokracie«, podle
níž se čtenáři rozhořčili nad piotináboženským výrokem ve vánoční relaci to
hoto slavného rozhlasu ÚRO: »Narodil
se Kristus Pán — pro koho se narodil?«
Ano, nerozhořčilo se jen několik čtená
řů, šlo o protesty místních organisacf
z onoho kraje. Nebyli bychom se k to
mu vraceli, nebýt neslušného do
pisu, jejž redakci ústředního deníku
ČSL poslala ÚRO. Dopis je podepsán
předsedou komise, jehož jméno dobře
známe z okupační doby, z dob působ
nosti NOÚZ, proslulé svou propagandou
proti černému obchodu, který tehdy
poškozoval nacisty; odtud asi praxe
v dnešním taženi. Co se týká jmenova
ného pana předsedy, byl redaktorem
NOÚZ a redigoval protektorátního »Ko
vodělníka«, »Potravináře« a »Stavbu a
dřevo«. Toto doporučení zajisté stačí.
Mně, jako bývalému vězni gestapa,
aspoň docela. A druhý dopis je s pod
pisem pana vedoucího redaktora, jenž
podle šifry jedině odpovídá za obsah
dopisu. Pan vedoucí redaktor sáhodlou
ze vykládá, kdy by citovaná věta »zce

la oprávněně mohla pobouřit! věřící ob
čany státu« a kdy prý nikoli: Nikoli
totiž tehdy, mámc-li na mysli neza
městnaného dělníka z roku 1935 »se
srdcem plným beznaděje«, jenž se pioto
»zoufale táže... a mysli: pro chudé
není vánoc, ty jsou jen pro bohaté«.
Nebudeme vykládat panu vedoucímu
redaktoru, pro koho jsou vánoce. Kris
tus je Otcem chudých, chudým zvěsto
val poselství blaženosti. Srdce plné bez
naděje ponecháme nevěřícím vzdělan
cům, jako je patrně pan vedoucí redak
tor. O náboženských věcech se s ním
tedy dohadovat nebudeme. Ale dopis si
dobře schováme. Už za rok nebo za
dva bude dobře ukázat, jak si někteří
»obránci« revoluce představovali revo
lučnosti takových dokladů máme už zá
sobu. Uvidíme, kam až půjde ... odva
ha těch, kteří mají jedno promille
oprávnění. Bylo by škoda, kdyby tako
víto lidé právě dnes už mlčeli!
bp

Akademie musických uměni
otevřena
Ve čtvrtek, 23. ledna t. r. byla v Domě
umělců (Rudolfinu) za přítomnosti pre
sidenta republiky slavnostně otevřena
nová vysoká škola Akademie musických
umění, jejímž úkolem je školení dorostu
v oboru umění dramatického, hudební
ho, tanečního a filmového. Akademie
zahájí vyučování v nejbližší době. bs.

Festival čs. filmu v Londýně
Podle dohody, kterou dojednal čs. zá
stupce v Londýně dr. B. Bělohlávek, bu
de v Londýně ve dnech 7.—15. března
t. r. uspořádán festival čs. filmu. Na
pořadu budou nejnovější dlouhé i krátké
filmy čs. výroby, které budou v nejbližší
době vybrány. Je to dosud největší pří
ležitost k uvedení čs. filmu v zahraničí,
bs.

Tisková oprava
Syndikát českých spisova
telů k článku „Pegas létá po banke
tech“, uveřejněném v 2. čís., roč. 3. „Obzo
rů“, uvádí, že není pravda, že Syndikát
českých spisovatelů nebude nadále organisací stavovskou a odborovou, nýbrž
kulturně-politickou, je však pravda, že
Syndikát bude dále zájmovou organisací,
již byl dříve, s tím rozdílem, že od po
slední mimořádné valné schůze má vy
tčen i ideový program. Není dále pravda,
že účelem nové orientace mají být sjez
dy, ankety, manifestace a kongresy a
prostředkem k tomu opět sjezdy, an
kety, manifestace a kongresy, tradič
ně spojované především s bankety, nýbrž
je pravda, že o účelu nové orientace
stanovy Syndikátu nemluví a účel Syn
dikátu je vypočten v celé řadě vážných
úkolů. — Bankety byly pořádány poří
ze pro uctění významných hostů Syndi
kátu, a to vždy v mezích, nepřesahují
cích hranice společenské nutnosti a při
těchto příležitostech i jinde obvyklých.
Není pravda, že úřednický aparát pro
kontakt s 1333 členy je 50 zaměstnanaců,
nýbrž je pravda, že tento kontakt obsta
rává 18 úředníků. Na dobříšském zám
ku se Syndikát nezařizuje přepychově,
naopak, z nedostatku prostředků nemohl
provést ani nejnutnější opravy budov.
Členové výboru nezastupují samozvaně
českou spisovatelskou veřejnost, nýbrž
byli řádně zvoleni na řádné valné schů
zi. Konečně není pravda, že ministerstvo
informací, platí výlohy dobrého bydla
několika zvláště oblíbených represen
tantů, nýbrž je pravda, že ze stipendistů,
jimž byl poskytován pobyt na Dobříši,
nebyl ani jediný členem výboru Syn
dikátu.
Dr Boh. Novák
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Di vadlo týdne
G. B. Shaw: Fannňia první lira. Veselohra o třech dějstvích.
Přeložil K. Mušek. Režie M. Jarěš. Výprava J. Zázvorka. Či
nohra 5. května. — M. Maeterlinck: Zázrak svátého Antoní
na. Režie E. F. Burian. Výprava J. Raban. D 47. — Cscar
Wilde: Vějíř lady VVindeimcrové. Režie Bedřich Vrbský. Vý
prava: Adolf Wenig. Přeložil Zdeněk Vančura.
Shawovu soudobou oblibu v pražských i mimopražských
divadlech lze si vysvětlit (kromě hladu po jevištním humoru)
směrem jeho satiristického šlehu, jenž bývá namířen proti
tlučhubům, dogmatikům, farizejům a někdy i sociálním cizopasníkům a maloměšťáckým břichopáskům. To se ovšem vý
borně hodí do politického kotce některých divadel, která za
měnila službu umění za službičkování ideologiím nebo poli
tickým stranám. Trapné bývá ovšem to, že tato divadla, na
stavujíce zrcadlo shawovské společenské kritiky, spatří tam
přecasto svou vlastní křivou hubu. Neboť typy, zvěčněné
v Shawuvých komediích zaměnily svou sociální rovinu a lze
je mnohem spíše než mezi napapanými kapitalisty s cigárem
v ústech nalézt v dosud nenasycených, a proto peníze i moc
dychtivě lapajících byrokratech, správcích, pověřencích a
funkcionářích z milosti státní. Máme-li tedy vidět Shawa
s nějakého hlediska dobové aktuálnosti, pak tedy jen takto.
Dobře si lze tuto pravdu ověřit na hře Shawova mládí, na
zvané Fannina první hra, jež je komedii s chatríuu záplet
kou o dětech, revoltu jících (na oko ovšem) proti svým středostavovsky konservativním rodičům, aby se nakonec pěkné
a ke spokojenosti všech, smířily s rodiči i vyvolenými. Nuže,
typy mladých lidí, jež tu Shaw kreslí a jež ovšem celým svým
uzpůsobením patří do doby emancipačního boje Shawova
mládí, mohou nejvýše připomínat některé dnešní mladé lidi ze
všech vrstev, kteří v podstatě nemají o nic vášnivý zájem,
kteří předstírají, místo aby věděli, a mají plná ústa velkých
slov, o nichž jsou tak málo přesvědčeni jako Shawovi mladí
o své revoltě proti rodičům. Naopak s rodiči, proti kterým je
namířen esten Shawův i režisérův, lze do jisté míry sympa
tizovat, mají-li obavy o své dcery a syny, flákající se po noč
ních lokálech a napadající nic netušící bobíky. Ale toto vše
chno jsou jen dedukce v podstatě nedůležité a vyplývající jen
z nutnosti veřejně ká"at ty omezence, kteří v každé jevištní
švandě musí najít stůj co stůj »ideologickou nadstavbu«, jak
tomu říkají. Když už to jinak nejde, pozvou si nějakou lite
rární nulu (v tomto případě paní Evu Outratovou), která
opepří a zaktualisuje Shawa různými nechutnými narážkami
na dvouletím a podobně. V programu se tomuhle hyenismu
říká »úprava«.
Tuto slabší ze Shawových her (s výbornou však předehrou
a dohrou) hrají v Činohře 5. května v režii Jarešově a v ne
pěkné výpravě Zázvorkově vskutku pramizerně. Chvílemi se
člověku zdá, že je na představení ochotníků v Dolních Dřevá
cích a nikoli v silně subvencovaném divadle v hlavním městě
republiky. Z celkového obrazu herecké a hlavně tvůrčí nemo
houcnosti vymyká se příjemně Lída Vostrčilová ve vděčné
úkzé lehké slečny Dory, výborná v pohybech i kadenci řeči a
vůbec postava z masa a krve. Deyl je starý rutinér a dovede
všechno, co se mu řekne, aby zahrál; někdy je to trochu
málo. Spal jako sluha Juggins svůj úkol si ulehčil šarží, jež
ovšem nebyla bez půvabu a účinnosti. O ostatních, včetně
slečny Kautské jako Fanny, raději pomlčím. S možnou vý
jimkou Amortové a Chvaliny jim není pomoci.
Také v D 47 měli minulý týden premiéru, jež potvrdila naše
staré obavy o uměleckou budoucnost této scény, jež před de
seti lety byla umělecky výbojnou, a dnes, žel. je stále proka
zatelněji umělecky sterilní. Zhodnotil jsem obšírně vývoj Bu
rianovy umělecké osobnosti v minulém ročníku »Obzorů« a
nehodlám zde opakovat to, co bohužel se takřka do písmene
potvrdilo. Jeho inscenace, pokud nežijí ze staré pokladnice li
dového umění, jsou stereotypní, jeho nápady otřepané, jeho
herci většinou bez špetky tvořivosti, jeho dramaturgie pochy
bená. Při premiéře Maeterlínckovy hry o zázraku sv. Antoní
na, který pohnut prostou zbožností staré služky, dá povstat
z mrtvých bohaté staré panně, lze dobře vysledovat základní
chyby Burianova pojetí umělecké i politické funkce divadla a
pomýlenost prostředků, jimiž chce dosáhnout uměleckého úči
nu. Především tendence hry je zfalšována, neboť autoru
Slepců šlo hlavně o pokoru a prostotu i dobrotu srdce služky
Virginie, jež v pravdě září u srovnání s dravou sobeekostí
dědiců; nikoli tedy o nějaký obraz »světa kapitalistického« a
»světa chudých«, jak se praví v programu. Jak známe, sobci,
farizeji, nenávistníky a zlodějíčky mohou být bohatí stejně
jako chudí; ostatně vzhledem k tomu, že režie v závěrečné
scéně ukládá dědicům zmocnit se kdejaké staré židle, peřin a
palmy v kořenáči, jde tu zřejmě o kapitalisty velmi špatně
vybavené statky vezdejšími. Tím a mnoha jinými nesrovna
lostmi' režisér prokazuje vyumělkovanost svého ideového Do
jetí.. >Není to u Buriana po prvé. Maeterlinck napsal jednoak
tovku ta myšlenka hry právě tak na ni stačí; Burian potře.»TV.
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buje hru »natáhnout«, na celý večer, což se mu daří za pomocí
přestávky a řady pantomimických výstupů, které mají už
zoufale známou pečeť Burianovy mscenační sterility. Pobí
hání a opětovné rozbíhání lačných dědiců, bez ladu a skladu,
bez napětí, beze smyslu, bez dramatického nebo i jen jevišt
ního účinu. A pak ti herci, zpívající své větičlcy opravdu po
dle hlasu svého pána, loutky, vyluhované a bez jiskřičky he
recké mohoucnosti, neschopné jediného přirozeného gesta a
jediné rovné, nezpívané věty. Nedovedou to jinak, poněvadž
nejsou herci. Je možno jen litovat třeba Dítěte nebo Rcčka,
svíjející se v krunýři Burianova »stylu«. Výsledkem je pask
vil, divadelní bledule příkladná, nuda a pocit smutku. Potěší
nás jen myšlenka, že po právu je u nás kříse divadla, poně
vadž jde o divadlo spatné, bezkrevné, skutečnou tvořivostí
neposvěcené.
Mám tu nevýhodu psát referát o inscenaci Vějíře lady Windermerové, že jsem byl v Anglii a viděl na malých i velkých
scénách hrát Wildea; možná však, že právě proto jsem na
kloněn mnohé odpouštěti v zemi tak newildeovské. A přece
nemohu — neboť v anglické hře se musí respektovat právě
tak národní charakter a idiom prostředí, jako se o to s větším
úspěchem snažíme ve hrách z Ruska. Tedy nejzákladnější
idiom celého společenského usa je tu jako ostatně u Shawa a
Priestleyho t. zv. »understatement«, česky bychom řekli »ne
dostreliť« nebo »podstřelit« na rozdíl od přestřel .vání A ne
týká se to samozřejmě jen slovních obratů samých, tedy co
se říká, jak se ty skromnosti povídají. A tak aforistické vtip
nosti hry, jež jsou její solí — fabule není z nejsilnějších —■
jsou jedna po druhé zabíjeny nadnášením, prokládáním, jich
zfilosefováním a zosudověním a právě přestřelováním. V tom
to nepochopení vynikal nejvíce pan Vydra, který mi (mimo
chodem) dal ještě další poučení.
Napadlo mi, že větu, kterou tam pronesl a která zní: Ani
pomyšlení, že by rrnhlo pršet v den vašich narozenin, by měl
říci každý adept dramatické konservatoře při přjímací zkouš
ce, poté, když si odříká Cyrany, Antonie, Peer Gynty a Bře
ziny, Nezvaly a Šrámky. Když tu větu řekne k uvěření, pak
teprve by měl dostat kredit za své dobré hrdiny. Ano, an
glický hrdina se neobejde bez toho počasí, šálku čaje, špat
ných puků a i když celou hru mluví, musí být znát, že je
vlastně málomluvný — to vše dá teprve pravou míru jeho
»velkým« a silným okamžikům. Ten čaj musí být všudypří
tomný a musí kolovat v žilách i při gestech vášně. Anglický
hrdina je vždy také trochu osel a ví o tom. V tomto smyslu
si lépe a střízlivěji vedl Leraus v korektním manželovi, hlav
ní dámy, lady Windermerové. Ta po tři. dějství soustřeďuje
v sobě tragickou oběť dramatu a Hegerlíková si toho asi byla
příliš vědoma, hrála ji na vznešenost příliš ublíženou —pak
ale představení náhle »krade« triviální svůdnice se špatnou
minulostí a ďáblice dobré společnosti, paní Erlynnová. Tajné
je ovšem nejtragičtější postavou stále. Na ní spočívá mrav
ní merit dramatu a na to se nesmí zapomínat, zvláště ne při
obsazováni rolí. Paní Erlynnová má tu nešťastnou odpověd
nost, že může buď problém udržet na vkusné výši nebo ho
srazit na glycerinové melodrama a plytký kýč. A vskutku
paní Freslová (nikoli paní Erlynneová, kterou měla hřát) do
kázala ve vrcholné řeči, kde měla být nejlidštější, opravdová
a konečně bez masky frivolnosti, kterou hrdinně dosud nosila,
dokázala lkát pompésněji než madame Butterfly. »Roztrhala
vášeň na cucky«, jak řekl Hamlet. Pochválit lze vedle Lerause jedině Svozilovou za její roztomilý cynismus.
Pauper.

Hudba týdne
Koncert VI. Bóra a Beethoven v provedení FOK.
Vladimír Bor je synem zemřelého režiséra Národního di
vadla a bývalé altistky Národního divadla Olgy Valouškové.
Jablko nepadlo daleko od stromu a tak po otci má tento
mladý muž vřelý poměr k umění vůbec, a po matce intimní
vztah zvláště k hudbě, což se prakticky projevuje jak v jeho
činnosti hudebně-kritické. tak i v činnosti pěvecké. 20. L
uspořádal v Městské knihovně opět písňový koncert a byl to
večer po mnohé stránce příkladný. Eor má dobře školený
basbaryton temného timbra, pevně fundovaný a správně po
depřený dechem, vyvážený hlavový tón, schopný docílení jem
ných dynamických nuancí ve všech polohách a výborný před
nes, svědčící o jeho nevšední inteligenci interpretační. V zá
jmu svého dalšího pěveckého vývoje mvsí se snažit zejména
o to, aby jednak při prsních tónech zpíval šířeji a zbytečně
netlumil hlas v »masce«, čímž současně získá i jeho výslov
nost, jednak aby vokály ve vyšších polohách ještě více kryl,
čímž by jeho tón ztratil tlak a získal kulatost a plynulost,
a konečně, aby zvláště ve fortiesimech intonačně nasazoval
tón určitěji, aby se k jeho definitivnímu posazení nemusel te
prve pročišťovat. Podaří-M se mu zbavit: se těchto závad,
roste v něm koncertní pěvec velkého formátu.
,>·.· .·. : ·, ·
Ve Smebnnově síní. naplněné do posledního místečka. hrál
orchestr FOK, řízený dr. Smetáčkem, VI. a VII. symfonii
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Beethovenovu. Je zajímavým zjevem, že hraje-H se někde na
divadle Shakespeare či Molière a v koncertní síni Beethoven
či jiní klasikové, je po krisi návštěv. Bylo by příliš laciným
vysvětlením přičítat to pouze snobismu obecenstva. Příčiny
toho jsou zajisté daleko hlubší a složitější. Avšak jistě jednou
z nejhlavnějších je nechuť obecenstva k umění tendenčně zbar
venému a aktualisovanému a snaha o únik vze syrové skuteč
nosti poválečné doby pod křídla umění opravdu velkého, jež
slouží vždy jen idejím věčným. A takovým uměním je i umění
Beethovenovo, přestože jeho symfonie nejsou ničím jiným než
obrovskými zpověďmi, vloženými do not. VI. symfonie —
Pastorální — byla jím dokončena současně se symfonií V.,
t. zv. Osudovou. Propastný rozdíl v jejich zevní tvářnosti
vznikl tím, že »Osudová« zrála v Beethovenovi již od doby,
kdy se u něho objevily první známky hluchoty. V této sym
fonii, která je jeho Aeneidou, vyzpíval všechen svůj titánský
vzdor a mohutné rozhodnutí silou vůle překonat tuto nejzá
keřnější ránu Osudu, v »Pastorální« pak, jež je jeho Bucolicou a Georgicou, své smíření, svou lásku k venkovu a jeho
prostým radostem a hlavně k přírodě, k této nikdy neklamající, pravé své »nesmrtelné milence«, v jejíž náruči se cítil
vždy tak šťasten a jež dovedla tak měkce zkonejšit jeho rozvichřené city. Vůně kontemplativních nálad vane z tohoto díla
a Beethoven lyrik, filosof, dramatik a po výtce vždy symfonik,
se zde představuje současníkům v nové podobě: Beethovenepik a Beethoven-krajinář. Programním náběhům v jeho před
chozí tvorbě razí cestu ovšem již Eroica, Leonora m. a
V. symfonie, avšak VI. znamená vyvrcholení těchto jeho snah
o precisovaný obsah hudebního díla, i když nikoli ve smyslu
čistě popisném, nýbiž způsobem umělecky stilisovaným - jak to
sám výstižné vyjádřil :»Je to spíše výraz cítění než malba« (t. j.
spíše vystižení ovzduší než realistická drobnokresba). Proto ta
to jeho symfonie má k programnosti právě tak daleko, jako
Fidelio k hudebnímu dramatu, jehož je příslibem. Provedení
této skladby vyžaduje mimořádnou jemnost a křehkost a velké
bohatství polotónů a polostínů, neboť teprve tak může v plné
síle vyniknout její elysejská idyličnost. Na tento úkol síly
orchestru FOK nejsou však dost delikátní, a proto mnohé
místo vyznělo poněkud tvrdě, hrubě nebo naopak zase mono
tanné. A proto celkově lépe dopadla reprodukce VII. symfonie
Beethovenovy, hrané v druhé půli pořadu. Tato skladba nám
ilustruje další duchovní zjasnění Beethovenovo na cestě
k apollonské hymně radosti v IX. symfonii. Jestliže na pro
cházce přírodou v VI. symfonii se Beethoven snaží odreago
vat své osobní problémy a získat ztracenou vyrovnanost a
pohodu nitra, v VII. ožívá opět již nejen spirituálně, nýbrž
i svými smysly a pudy, svým tělem a opiji se novou, tento
kráte ohnivou a extaktickou radostí ze života. Živelný rytmus
tohoto díla inspiroval Wagnera k výroku, že je to »apotheosa
tance«, a Nietzscheho k definici »umění dionysského«. A sku
tečně, zvláště bacchanale poslední věty a monumentální gra
dace ve finální kodě (několikrát fff) dávají mu za pravdu.
Reprodukčně první věta neměla dost vnitřního vzruchu, za to
tajemné mystérium druhé a prudký spád věty třetí byly ryt
micky i zvukově zdolány se značným úspěchem. Dynamické
vrcholy i. nížiny a dithyrambická intensita výrazu ve větě
Čtvrté však opět dosaženy nebyly a místo uraganu vášně se
zde nanejvýš blýskalo na časy. Přes všechny výhrady jsme
však dr. Smetáčkovi vděčni za uvedení obou těchto veleděl
na naše koncertní podium, zvláště když velká většina obe
censtva, jak bylo vidno z přijetí, měla z koncertu nepřed
stíraný požitek.
IG.

Film týdne
Jediná láska (franc, film rež. P. Blanchara v kinu Juliš). —
Hlídku v poušti (sov. film rež. M. Romma v kinu Praha). —
Posvátné manželství (amer, film rež. J. Stahla v kinu Máj).
Naše úcta, kterou jsme získali k francouzskému filmu, asi
rychle zmizí, zejména bude-li pokračovat v neodpovědném do
vozu filmů typu »Jediné lásky«, »Modrých šátků« atd. Lze
jen nesnadno pochopit systém, podle kterého nám sem fran
couzští producenti filmy posílají a podle kterého je naše apro
bační komise schvaluje. Přijde-li k nám autokritický Fran
couz, s hrůzou přizná, že tu hrajeme filmy, které jsou ve
Francií samé vysloveným odpadkem. Patrně jsme dosud po
važováni za nějaký zapadlý balkánský státeček. Je naši chy
bou, že příslušné činitele nepřesvědčíme o opaku. Rázné od
mítnutí filmů tohoto druhu, ať jde již o produkci kterouko
liv, by bylo nejlepší odpovědí a nakonec by nejvíce posloužilo
oběma stranám. Proč si Pierre Blanchar jako režisér vybral
právě tuto balzacovskou látku, jež už svým romantickým
vůdčím motivem není vůbec filmově únosná, zůstane již asi
záhadou. Pierre Blanchar, na jehož lékaře v Duvivierově fil
mu »Její první ples« budeme vždy s obdivem vzpomínat, do
vedl svými ostatními filmy (Hrbáč. Vlast atd.) důkladně po
šramotit svou pověst vynikajícího umělce. Jako režisér nepři
náší nic nového. Sbírá nanejvýše všechny staré, okoukané vy
právěcí methody, na které navěsí příběh o jedné slečně, která
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měla jednu velkou lásku, ale ve skutečnosti měla dvě. Pro
tože se to odehrálo na počátku minulého století, mohl jejího
dřívějšího milence manžel nechat klidně zazdít v jakési šat
ně. Scéna zazdívání je obzvlášť obveselující. Pohled na vy
kukujícího smutného milovníka je nezapomenutelný. Tuto
scénu by měli vidět všichni návštěvníci kin jako názorný pří
klad, kam až může sahat nepochopení slova »filmovost«.
Horši však je, že závěr filmu vyznívá jako glorifikace zloči
nu, neboť ob a manželé, spolupachatelé vraždy, se setkávají
v nebi — pochopil-li jsem správně záměr autorův. Znázornění
tohoto nebe je ovšem svérázné jako celý tento film, který je
tedy nejen hloupý a zbytečný, nýbrž také morálně závadný. —
Sovětský film »Hlídka v poušti« prozrazuje přes svůj dnes již
letitý původ (1336) inteligenci svého tvůrce, jímž není nikdo
menší než M. Romm, presto že nejde o nic jiného, než
o prostý průběh obléhání vojenské skupiny, bránící banditům
v přístupu ke studni v poušti. Takových dramat jsme v ame
rickém podání viděli desítky. Tento film je jejich vzornou ap
likací, včetně přehánění humorů, hrdinských výkonů i v he
reckém projevu většiny představitelů. Kladem však je snaha
o skutečně filmové zachycení tohoto příběhu. — Američané
uvedli z produkce Fox-filmu překvapující snímek »Posvátné
manželství«. Je to v podstatě hodně nesourodý příběh o slav
ném starším malíři, jemuž zemře sluha, za kterého se začne
sám vydávat. Ožení se pod jeho jménem s dámou, kterou
sluha sehnal prostřednictvím sňatkové kanceláře, a průběhem
filmu, který je místy vkusně vtipný, je malíř nucen vrátit se
ke svému jménu. Film nemá známých herců a ti, kteří zde
hrají, jsou starší lidé. To je hlavní překvapení tohoto celkově
nijak nevynikajícího, ale příjemného snímku, jemuž oušem
zmíněný nedostatek úspěchu u obecenstva nepřidá.
bs

Rozhlas týdne
Přívoz. Rozhlasová hra. Napsal Frank Tetauer. Režie Mi
roslav Jareš.
Nelze říci, že rozhlasové hry, které až dosud těžily z na
šeho odboje za poslední velké války, měly větší ohlas. Jejich
autorům se totiž dosud takřka nepodařilo proniknout dosti
přesvědčivě pod povrch událostí a objevit zde člověka jako
nositele všeho toho často nedoceňovaného hrdinství a mnohdy
i nezměrné a přitom nehonosné obětavosti, jež vlastně tvořily
podstatu našeho podzemního hnutí. Frank Tetauer, jehož roz
hlasová adaptace vlastní divadelní veselohry přede dvěma
lety byla rozhlasově neúnosná, však tentokrát ukázal ve
své nové a skutečně také rozhlasové hře »Přívoz«, že mu
není cizí ani oblast rozhlasového tvůrčího zájmu a že dovede
odtud vyhmátnout příběh upřímného lidství, v němž kotví
základy všech velkých činů, příběh chlapce, jenž přes nejkrutší duševní zkoušku neselže a tím zachraňuje ostatní,
kteří vedou odhodlaně svůj velký boj proti okupantům.
Dr Karel Zajíček.

Tak se píše ...
v »Tvorbě« (15. I. 1947): »V továrně, kde se ještě před
třemi měsíci skoro nikdo o kultuře nebavil, se už
chystá zřízení footballové jedenáctky...« — MFG
v »Cínu« (17. I. 1947): »A přece je to výroba důležitá,
poněvadž mzdy a lehké obaly se tu vyrábějí
pro dvě velmi důležitá průmyslová odvětví, a to prů
mysl potravinářský a chemický.« — Zaslal F. D.,
Šumperk.

v »Novém slově« (17. I. 1947): »Klub policejních a
ušlechtilých psů v Opavě koná svou valnou hromadu
v neděli 19. t. m. o 9. hod. dopoledne v kavárně
Orient.« — Zaslal C. K., Opava.
»Národní obroda« (9. I. 1947): Shodili jsme nad Nor
skem muže s určitými úkoly, jež byly téměř vždy
bezradně a beze změny vykonány. (Zasala M. P.,
Slavkov u Brna.)
Čtenářům, kteří nám pošlou perličky z českého tisku,
vyplatíme za uveřejněnou historku 40 Kčs.
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