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Horská dráha Davos-Parsenn (2670 m), nejdelší sjezd pro lyžaře v Evropě.

ROČNÍK III.

Z obsahu · Německá federace? (DrivoDucháček).- Slabikář

k ruce. (Dr Luděk Forman). - Volby na podzim? - Komunisté

7

nahrávají polským imperialistům. - Dělník a úředník.

CENA Kčs 4V

Kladsko domů! - Přípravy na Moskvu.
PRAZE

DNE 15. ÚNORA

19 47

1. Posádka francouzské bitevní lodi Richelieu vzdává
poctu křižníku, který veze anglickou královskou rodinu
do Jižní Afriky. 2. Ve Philadelphii protestují proti roz
sudku nad arcibiskupem Stepinacem. 3. 92.000 Američa
nů bylo přítomno výročnímu zápasu v rugby v Pasadeně
(Kalifornie). 4. a 5. Anglické město Nottingham chce do
sáhnout ve výrobě nylonových punčoch předválečné
výše: 1 milion tuctů nylonek ročně. 6. Anglický král Jiří
půjčil uměleckému ústavu v Chicagu obraz anglického
Mistra lurnera „Mrazivé ráno" v hodnotě 5 milionů Kčs.
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V Praze, 15. února 1947.
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CO SE DÉJE VE SVÈTË
Volby na podzim?
Mluví se o nich. Ne proto, že by si
je přály české strany, které by zajisté
nerady viděly, aby nástup k dvouleice
byl rozrušen předvolební štvanicí. V po
zadí těchto šeptaných pověstí nejsou ani
tak spory v české Národní frontě, jako
hlavně — a především obtížný a vážný
problém slovensko-českýcli vztahů a pak
1 otázka poměrů na Slovensku samot
ném. Předseda čtvrté nejsilnější strany
československé a nejsilnější strany slo
venské neudělal nic více a nic méně, než
že v Trenčíně vyzval slovenské komu
nisty, aby šli rovnou do oposice, protože
demokratická stranoa slovenská, dík své
naprosté převaze na Slovensku, může
převzít plnou odpovědnost. Ale ještě za
jímavější a pro budoucnost závažnější
byla druhá poznámka dr. Lettricha,
který obvinil Prahu, že nerespektuje ko
šickou dohodu a že zásadně řeší sloven
ské věci podle svého.
Koho obvinil dr. Lettrich, když mluvil
o Praze? Stověžatou matičku? Patrně
ne. Nýbrž většinu, která v českých
zemích vládne, to jest většinu složenou
z marxistických Čechů, kteří mimo jiné
nectnosti mají také onu, že jsou činěni
odpovědnými za slovenskou nespokoje
nost s českými zeměmi. Závažnost této
kritiky, kterou pronesla hlava suverén
ně nejsilnější strany slovenské dr. Lett
rich, se ovšem objeví v plném světle,
je-li promítnuta do nastávajících obtíž
ných jednání o československou ústavu,
kdy — jak brzy zjistíme — polemiky
o přídavné jméno, jež má být na věky
věků připojeno k slovní »republika«
(lidově demokratická; národní a soci
ální; sociálně demokratická; nebo prostě
a nejvýstižněji lidová republika), se
ukáží pouhým jarním vánkem proti
uragánu, který se strhne kolem ústav
ního poměru slovenských a českých
zemí a lze tak zcela vylučovat možnost,
že slovenská demokratická strana zablo
kuje cestu k nové ústavě taliovými slo
venskými balvany, že nad nimi i Lom
nický štít pobledne závistí u vědomí
vlastní nepatrnosti?
Zdá se totiž, že na Slovensku nabyl
převahy názor, že dnešní marxistická
většina ve sněmovně jednak neodpo
vídá už skutečné náladě v zemi, jed
nak že tato marxistická většina, v
rozporu se svou rudě-luďáckou ne
dávnou minulostí, projevuje nebezpeč
ně centralistické sklony, protože de
mokratickému Slovensku se nedá mar
xisticky vládnout z Bratislavy, nýbrž
jenom z Prahy. Přes rozpory, které dnes
ve slovenské demokratické straně jsou,
přes nevlídnosti, kterými se snad i čas
tují pan náměstek Ursíny a pan před
seda Lettrich, přes vratkost dnešního
evangelického vedení demokratické stra
ny, tak závislého na katolických demo
kratických masách slovenského lidu,
demokratická strana jako taková se vo
leb nebojí. Očekává patrně^ že ten či
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onen mandát, který by se patrně při
volbách zaběhl, by nepřipadl v žádném
případě komunistické straně, nýbrž ve
prospěch Slovenské sociální demokra
cie nebo strany slobody, kteréžto stra
ny by zejména na úkor slovenských ko
munistů velice vzrostly. V každém pří
padě by komunisté na Slovensku po
klesli na stranu bezvýznamnou a v Ce
chách by jejich bezpečná většina pd vol
bách byla daleko méně sebejistá, a to
zejména s ohledem na očekávaný vzrůst
sociálních demokratů, kteří by vzrostli
právě proto, že jejich vedení poznalo
chyby předloňské taktiky, přisluhující
a proto straně neprospívající, a kteří
by už proto svou samostatnost a nezá
vislost· na konkurenčních soudruzích pro
jevovali ještě jasněji. Pevné a mohutné
zakotvení strany lidové na českém a mo
ravském venkově a proniknutí národ
ních socialistů po prvé od převratu ta
ké do továren, zdá se, doplňuje luzné
představy slovenských demokrat o
možnosti veselého podzimního »hlasobraní«.

Cejchování před porážkou?
V »Práci« napsal představitel ÚŘO
post. Zápotocký článek »Co může přivoditi hospodářskou krlsi«, v němž dospěl
k názoru, že »je to soukromokapitalistická výroba a distribuce. To je výroba,
která nevyrábí proto, aby zlepšila život
ni úroveň všech. Ona se žene za nepři
měřeným ziskem a vyrábí proto, aby
hromadila milionové kapitály v rukou
jednotlivců nebo určitých* privilegova
ných vrstev. Lidé hodině vyrábějí, ale
koupit si to nemohou. Proto se soukromokapitalistický řád neobejde bez hos
podářských krisf a pohrom.« Na konci
pak praví, že »nebudeme plnit dvouletku pro rozmnožování neoprávněných ka
pitálových zisků, ale splníme ji a překro
číme výrobní plány atd.« Konec písničky
jistě znáte!
Věc by nestála za povšimnutí, kdyby
nešlo o muže, jehož vliv na masy je u
nás nepopiratelný. Poznamenáváme k to
mu, že národohospodáři, kteří si po ge
nerace lámou hlavy nad problémem hos
podářské krise v moderním hospodářst /1,
byli by řešením mluvčího ÚRO rázem
zproštěni práce, kdyby totiž jen poněkud
odpovídalo skutečnosti. Tak jednoduše
se však složitost hospodářských vztahů
a krisí řešit nedá. Vždyť podle jeho slov
bychom musili před válkou žit ve vylo-»
žené bídě a drahotě, když byl pracující
lid vykořisťován soukromokapitalistickou
výrobou a distribucí a dnes bychom, měli
zase žít v nevídaném blahobytu, když
více než dvě třetiny veškeré výroby by
lo znárodněno. Skutečnost je jiná! Kdo
ostatně hromadí dnes ne milionové, ale
miliardové zisky, je vidět z toho, kdo je
majitelem oněch 19 miliard Kčs, jež za
hálejí na žíru. Nejsou to soukromí pod
nikatelé. ala naopak právě znárodněné

Kytice od Winston» ChurchÜE& „Lord president rady a vůdce dolní
sněmovny, předák anglické socialistickí
strany, Herbert Morrison, onemocněl
trombosou a zánětem pohrudnice a je
v nemocnici už od 20. ledna. Winston
Churchill poslal mu velkou kytici tuli
pánů, narcisů, sněženek a hyacintů s tím
to přípisem: »Cítím s Vámi a přeji Vám
brzké uzdravení.« Má se za to, že potrvá
ještě několik neděl, než se Herbert Mor
rison zotaví úplně a než se vrátí do po
litického života, kde bude zajisté znovu
svádět tuhé parlamentní souboje s Winstonem Churchillem, jako vůdcem kon>servativní oposice.“
Tak zní zpráva britské informační
služby v Praze. A řekněte: Bylo by tohle
u nás možné? Že by na př. ministr Ďuriš poslal kytici narcisů, sněženek, hya
cintů a hlavně pomněnek a nezabudek
členu zemědělského výboru posl. dr. inž.
Bendovi nebo poslanci Kameníčkovi?
podniky, které vydělaly na vysokých
cenách svých zásob po měnové reformě.
Každý dělník a každá hospodyně ví, co si
mohla dříve všechno za výhradně sou
kromé výroby lacino a kvalitně koupit a
co může dnes. Dnes pro podnikatele- ne
existují nadměrné zisky, leč v něčí fan
tasii; aby zi3ků nebylo, o to se svorně
starají jak NÜC, který určuje česny, tak
1 finanční úřady, které nejen že zadrže
ly úspory, ale berou ei až SOprocenfcní
podíl na čistém zisku a tím degraduji
soukromého kapitalistu na nevalné ho
norovaného inkasistu, jenž může býti za
to ještě libovolně tupen. Nač nasazovat
psí hlavu na hrstku zbylých podnikatelů,
kteří jsou jakousi z milosti trpěnou
složkou obyvatelstva a jimž tajo jejich
majetková substance doslova jako sníh
na slunci ? Patrně proto, aby se odvedla
pozornost veřejnosti, hlavně ovšem za
městnanecké, od časových otázek. Jako
je pružnost a prosperita některých sou
kromých podniků vedle byrokratický ko
žených národních podniků, jako jsou
šmeliny znárodněných podniků, a časté
případy korupce a zpronevěr v nich ná
sledkem nedostatečného a ledabylého do
zoru. Dnes každá babička ví. že na tyto
nepořádky nebo neschopnost ve vedeni
národních podniků doplácíme nevídanou
drahotou a neslýchané vysokými daně
mi. Přímější cestou by bylo napomenout
soudruhy v NUC a ve vedení národních
podniků, aby snížili ceny a zlepšili vý
robu a tím umožnili zlevnění drahého ži
vobytí, než popouzet veřejnost proti ně
kolika malým a středním podnikatelům,
kteří se jeví být nebezpečím pro národ
ní podnikáni, jen tím, že jsou přes vše
chno úřední favorisovánf dosud 1 špatně
vedených národních podniků, přece jeti
soutěže schopni. Nebo máme vidět v
článku posl. Zápotockého prostě cejcho
vání trosek středního stavu před jeho
porážkou ve znárodněných jatkách?
F. K.

Zmatek na pracovním trhu?
S velkým halasem se u nás agituje pro
právo občana na práci. Toto právo má
dokonce podle některých reformátorů
nahradit veřejným zaměstnancům i de
finitivu. Toto právo má být protějškem
práva státu na práci občana, i kdyby
občan byl v tomto směru jinéhio náhledu
a spatřoval na příklad svoje štěstí v tom
— podobné jako revolucionář François
Villon — že »největší štěstí je žít po
svém...« Vysoko vyčíslená potřeba pra
covních sil na 590.000, kterých je ko
splnění dvouletého plánu třeba, ocitá se

však v rozporu s propouštěním sil v ně
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kterých podnicích a úřadech a v napros
tém nezájmu jak průmyslu, tak i úradu
práce o uchazeče o práci. Tak na příklad
v Mor. Ostravě se přihlásilo na 1600 žen
k půldennímu zaměstnání, ale nepocho
dily. Byly to ženy bezdětné nebo s od
rostlejšími dětmi, ochotné přiložit ruku
kc splnění dvouletého plánu. Byly od
mítnutím přirozeně zklamány, ba roz
trpčeny. Podobné případy byly i jinde.
Může se tu klidně říci, že počet žen, se
takto dobrovolně hlásících o práci, dosa
huje skoro jednoho procenta všeho oby
vatelstva, což znamená 100—120.000, či
li jde o ekvivalent 50—60.009 celodenně
zaměstnaných sil.
Uvedené zjevy, že některé obory shá
nějí pracovní síly a jiné je opět odmítají,
že k nám vozíme po tisícich cizí dělníky,
které budeme platit devisami a že naše
vlastní lidi, ucházející se o práci, odmí
táme, jsou náznaky počínajícího chaosu
na pracovním trhu, který, nebude-li včas
zvládnut, může vážně otřásti vírou v hrdě
hlásané právo čs. občana na prácí, jež
chceme vtělit do ústavy a dokonce jím
nahradit veřejným zaměstnancům defini
tivu! Co pák by našla dnes veřejná úřednice, zbavená místa po ztrátě defini
tivy, zaměstnání, když v Ostravě nebylo
zaměstnání pro 1600 žen?
Uvedené zjevy jsou zvláště bolestné
proto, že dvouletka potřebuje statisíce
rukou a že Instituce, tím pověřené, neví
si rady. Či je to tím, že ministr sociální
péče podniká rád exkurse do jiných re
sortních úseků místo toho, aby pečoval
o lepší chod mu svěřeného úřadu ? F. K.

Zemědělské pracovní sfly
ve světle statistiky
Podzimní nouzové nasazení dvou roč
níků mládeže do zemědělství nás pouči
lo o hrozivé situaci na trhu zeměděl
ských pracovních sil. Nyní vydal Státní
úřad statistický podrobná a souhrnná
čísla o zaměstnanosti v zemědělské vý
robě.
K 1. září 1946 byl v českých zemích
proveden ve všech zemědělských závo
dech (mimo závody čistě lesnické),
b celkovou výměrou 0.5 ha a větší, sou
pis osob permanentně zaměstnaných
v zemědělství, t. j. osob, jejichž zaměst
nání v zemědělství je povoláním hlav*ním. Soupis je porovnáním s daty z ro
ku 1930. Tehdy pracovalo v zemědělství
úhrnem 2,222.090 osob, kdežto v roce
1946 bylo zjištěno toliko 1,587.829 osob.
Z toho bylo v roce 1930: 1,881.917 samo
statných podnikatelů (1946: 1,429.350),
správního a dozorčího personálu 14.330
(1946: 6631), jako čeleď ke stravě pra
covalo 198.561 osob (1946: 96.325), po
čet ostatního dělnictva (depu táta íků,
stálých nádeníků, řemeslníků atd.) klesl
ze 127.282 na pouhých 55.523 osob. Cel
kový pokles zaměstnanosti v zeměděl
ství tedy činí 634.000 osob, t. j. 28.5%.
Tento značný úbytek v období posled
ních 16 let způsobil nejen odsun Němců,
ale v úvahu nutno bráti trvalý útěk
z venkova, podporovaný za okupace ještě
nuceným přeškolováním do průmyslu.
Největší úbytek se nám jeví v katego
rii deputátníků a stálých nádeníků (56
proč.), což si ovšem vysvětlujeme jejich
přechodem do pohraničí, kde se stali
samostatnými podnikateli. Jestliže cel
kový úbytek stále zaměstnaných sil
v zemědělství činí dnes proti roku 1930
asi 634.000 osob a jestliže počet osob,
zaměstnaných v zemědělství, národnosti
německé, činil asi 400.000 osob, pak
českého zemědělského obyvatelstva ode
šlo z venkova asi 230.000 osob. Současně
se zjišťováním poklesu pracovních sil
byla prováděna dotazníková akce, koli

ka zaměstnanců se zemědělství nedo
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stává. Konečné číslo je 200.000. Je to
minimálni požadavek, uvážíme-li, že úbytek proti roku 1930 činí 634.000 duší.
Všimněme si též podrobněji, jak se
projevuje úbytek zemědělských pracov
ních sil podle pohlaví. Tak v roce 1930
bylo z 2,222.090 osob, zaměstnaných
v zemědělství, 1,302.649 žen a pouze
919.441 mužů, kdežto v roce 1946 žen
bylo již jen 873.754 a mužů 714.075.
Žen ubylo tedy více než dvojnásobek
(429.000) počtu mužů, kteří odešli do
zemědělství (205.000). Poměr stálých
mužských sil v roce 1930 k silám žen
ským <41.4% : 58.6%) se loni projevil
relativně příznivěji, neboť sčítáním vy
šlo najevo, že mužů je trvale zaměst
náno 45% a žen 55%. Na útěk žen
zřejmě působí snaha po snazším způso
bu práce a života. Nejvíce se projevuje
— zcela pochopitelně — v kategorii
ženské čeledi (rok 1930 ; 116.345, rok
1946 : 48.335) poklesem počtu žen o 58.5
proč., ve skupině stálých zemědělských
dělnic o 57.2%. Zato správního a dozor
čího ženského personálu přibylo o 213%
(1930:291 osobám, 1946:913 osobám).
Poměrně nejmenší úbytek zaznamenává
kategorie samostat. podnikatelů (23%)
na úkor skupiny zemědělského dělnictva
a čeledi, kteréžto osoby — jak jsme již
podotkli — zúčastnily se ponejvíce osidlóvací akce v našem pohraničí, kde se
staly majiteli zemědělských závodů.
Úbytek zemědělských sil činí v Čechách
34%, na Moravě a ve Slezsku jen 22%,
což vyplývá z toho, že země Moravsko
slezská má zemědělštější ráz než Če
chy. Největší průměrnou hustotu země
dělských pracovníků vykazuje východní
Morava (asi 55 osob připadá průměrně
na 100 ha půdy), nejmenší hustota byla
zaznamenána jednak v okrajových úze
mích republiky (hory), jednak v západ
ních Čechách a na Českomoravské vy
sočině. Ve středních Čechách připadá
průměrně 35—40 zemědělských pracov
níků na 100 ha půdy.
Vybrali jsme některá důležitá data,
abychom poukázali na závažnost pro
blému nedostávajících se pracovních sil
pro naši prvovýrobu. Dosud jsme mani
pulovali slovy »nedostatek pracovních
sil«, ale dnes můžeme říci konkrétně:
200.000 nám jich chybí. Bude to velký
úkol vedoucích činitelů našeho státního
života, aby se snažili tuto krisi na trhu
nabídky pracovních sil odstranit, ovšem
nikoli způsobem nuceného nasazování!
•
-in-

Hlučínsko
Spisovatel A. C. Nor rozvířil před ně
kolika dny ve »Svobodných novinách«
otázku Hlučínska, nešťastného kusu ze
mě s několika desítkami tisíc obyvatel,
po desítiletí nešťastných občtf nešťast
né politiky. Bylo k nám připojeno po r.
1918 jako nepatrný kus Slezska, někdej
šího historického území české koruny.
Do té doby bylo pod pruským panstvím.
Obyvatelé jsou Moravci, to je, chceme-li věřit jim a nikoliv šovinistické de
magogii kterékoliv strany anebo »vě
deckým« thcoriim, samozřejmě opět
tendenčně usměrněným podle nacionality toho nebo onoho vědeckého theoretika. Co znamená býti Moravcem, je těž
ko říci, rozhodně to znamená nebýti Po
lákem. Čechem nebo Němcem. Obyva
telé Hlučínska sami, Moravci, mluví
řečí, která je podivuhodnou smíšeninou
polštiny, češtiny a němčiny; vědcům a
jejich thcoriim je opět ponechati na li
bovůli, které ze zmíněných tří řečí je
více ve způsobu, jimž se tito lidé mezi
sebou dorozumívají aneb která z nich
je »původní«. Kdybychom se na vše

chny tyhle věci zeptali Moravců samých,

řekli by nám pravděpodobně, že jím to
je srdečně jedno a že mají jen jednu
touhu: aby je každý nechal na pokoji.
Zkrátka a dobře, chceme-li uplatnil
hledisko přirozenosti a přítomnosti (í
to je jediné hledisko, důstojné rozum
ných lidí), musíme říci, že jde o živel
nacknálně amorfní nebo při nejmenším
nevyhraněný. Nyní jest na čase, abych
prozradil své sympatie k názoru G. B.
Shawa, jenžto soudí, že nejušlechtilejšl
a nejsympatičtější lidskou rasou jsou
míšenci a že toto je rasa budoucnosti.
Zdá se mi, že to je docela rozumný ná
zor a chcete-li, můžete z něho vyvodit
určité sympatie k Moravcům, kteří by,
ponecháni sami s«bě, jistě měli péči
především o živobytí, aniž by projevo
vali tendence šovinistické politiky. Ale
o to se samozřejmé postarali ti druzí.
Když jsme po roce 1918 přišli na Hlučínsko. nezaložili jsme svou politiku na
prozíravosti a umírněnosti. Český úřed
nický živel, namnoze pokrokový a
atheistický, vytvořil na Hlučínsku uza
vřené skupiny, které se čerta staraly,
co si o nich a o republice myslí pobožní
hlučínští sedláci. Jediný konkrétní zá
jem, který jsme na Hlučínsku projevili,
byl o hlasy. Přenesli jsme tam z čes
kých krajin všech tucet domorodých
partají a stranické rvačky, které jsme
na Hlučínsku udomácnili, nepřispěly ni
kterak k uchlácholení přirozené nevra
živosti, která se kdekoliv docela samo
zřejmě vyvine mezi prišelci a starou
sedlíky. Přesto se o sčítání lidu 1930
všechno obyvatelstvo přihlásilo za Če
chy. Po roce 1930 nastaly potíže sociál
ní. Kraj měl odedávna přirozený ski „n
k Ratiboři a sezónní výdělky, zarobené
na pruské straně, byly pro chudší a nej
chudší vrstvy vítaným příspěvkem na
živobytí. To v nové republice odpadlo
a noví čeští páni nedovedli vyrovnat
neustále se horšící sociální situaci. Za
to se sem ze sousedního reichu prou
dem začala hrn_ut velkoněmecká pro
paganda a ve volbách 1935 měla pře
vážná část vsí rázem henleinovskou
většinu. V r. 1938 se Hlučínsko »vrátilo
do říše« a loučení s českými lidmi se
neobešlo bez některých nevlídností.
Válku přetrvali Moravci v náručí mat
ky Germanie a v roce 1945 se navrátili
do republiky. Stali se znovu a zase jed
nou objektem pohtiky; houfy trha
nú, kteří přišli na Hlučínsko zároveň
s českými úředníky, projevily zájem o
pěkné hlučfnské majetky; rozpoutal se
uragan hmotných vášní, podoorovanv
stranickou agitací. Bvlo zajisté možno
v duchu litery rctribuce vyhnat vše
chny Moravce za hranice. Nebylo by to
ani rozumné, ani účelné, ani lidské.
Ztřeštěné články A. C. Nora, svoláva
jící na Hlučínsko déšť a síru, zůstaly
na štěstí oslyšenv. Převládl zdravý ro
zum, centrální úřady a političtí činitelé
uznali výjimečnost situa.ee a vystavili
Moravce jen takovému obtěžování, jaké
se po revoluci rozmohlo v celé republi
ce. Dnes se poměry jakžtakž uklidňují,
a to je také to jediné, co Hlučínsko po
třebuje. Potřebuje málo politiky, za to
dobré správní úřady a především dobré
školy. Je to kraj, kde je největší po
rodnost a také největší kojenecká úmrt
nost v celé republice. Umírá tam do
prvního roku asi čtvrtina až třetina
všech dětí.
Tohoto faldu by si měl vSimnout
český spisovatel, který je dokonce kra
jan, než začne v listě kulturních organisací tropit štvavý šovénský pokřik.
Potřebují tam lékaře. A potřebují tam
pokoj a klid. Vědomí, že mají právo na

své majetky. Že nebudou vydáni další
mu plundrování a zlatokopectví. Že lid-
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sfcost převládne nad ideologickým a na

cionalistickými fantasmagoriemi. Mo
ravcům, lidem bez národnosti, nezbude
nakonec, než aby se stali Cechy. Stalo
se zvykem v moderní dubě, že lidstvo
se rozdělilo v národy, a 1 když patrně
během příštích století vezme tento
zvyk za své, Moravci nepřetrvají tuto
přechodnou dobu ve své panenské ne
vinnosti. Nechť se jim tedy alespoň ten
to přechod k civilisaci usnadní mírností
a trpělivostí.
L. J.

Přípravy na Moskvu
Od pondělka za měsíc, dne 10. března,
budou zahájeny mezi čtyřmi zahranič
ními ministry Molotovem, Bidaultem,
Bevinem a Marshallem nejdůležitější
porady poválečné doby: Velká Čtyřka
se bude ve stínu Kremlu radit o budou
cích osudech poraženého Německa.
Zatím se v Londýně končí předpora
dy o Německu, kde zástupci čtyř vel
mocenských zahraničních ministrů při
pravili hlavní body pro moskevská jed
nání a vyslechli názory nebo přijali pa
mětní spisy menších a středních národů
a států, které byly též ve válce s Ně
meckem. Nejsme tedy v jednání o Ně
mecku dále než na samém začátku, kdy
jen víme, o čem a v jakém pořadí bude
velmocenská Čtyřka jednat.
Na okraj připravované moskevské
konference sluší zaznamenat, že ame
rická delegace, která bude doprovázet
nového ministra zahraničních věcí Marshalla, bude mít vskutku rekordní po
čet členů: ne víc, ne méně než sto
úředníků a vojenských poradců. Záro
veň Američané požádali o visa pro 73
americké novináře, filmaře a rozhla
sové komentátory, kteří mají informo
vat americkou veřejnost o průběhu
vrcholně důležité moskevské konference.
Zprávy amerických novinářů během
konference nebudou podléhat obvyklé
sovětské cfensuře — což je naprostá
novinka. Když se v Paříži dohadovali
zahraniční ministři o místě příští schůz
ky a porady o Německu, ministr Molo
tov trval na tom, aby se přes nepřízni
vé počasí, které v Rusku v březnu
Ještě bývá, konference přece jen konala
v Moskvě. Američané vyslovili souhlas
s podmínkou, že tentokráte bude dovole
no cizím novinářům tak svobodně refe
rovat. o průběhu konference, jako to
mohli činit v Londýně, New Yorku a
Paříži. Moskva tuto podmínku splnila,
odmítá však, s ohledem na obtížné uby
tovací poměry v Moskvě, dát visa všem
73 americkým novinářům a prohlašuje,
že může poskytnout přístřeší jen čtvrti
ně žádaného počtu.

Pro kolik čs. novinářů vyžádalo visa
čs. ministerstvo informací?

Londýnské rozpravy
Pařížský, dobře Informovaný a vlivný
deník >Le Monde« píše v úvodníku
o rozpravách v Londýně, kde se při
pravuje mírová smlouva s Německem.
V otázce postupu jsou stanoviska táž,
jako pří mírových smlouvách s Itálií a
satelity Osy; na jedné straně by si velká
čtyřka ráda vyhradila redakci smlou
vy a malým mocnostem ponechala jen
podružnou roli; na druhé straně by tyto
malé mocnosti chtěly míti větší účast
na jednání a protestují proti skromné
mu místu, které je jim vyhrazeno.
Methoda rozprav, navrhovaná sovět
ským delegátem Gusevem, připomíná
pařížskou konferenci. O podstatě pro
blému se malí i velcí rozdělují na dva
tábory jako v Paříži, kde Rusko stálo
se svými spojenci proti západním náro
dům.

Toto rozdělení jo zvláště nápadné při
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politickém statutu Německa. Federatív

ni řešení, navrhované Francií, bylo
schváleno Belgií, Holandskem i národy
mimoevropskými jako Austrálie, Velká
Britannie a Spojené státy jsou mu pří
znivý, ačkoli si přejí méně zdůrazněný
federalismus. SSSR je naproti tomu pro
centralisované Německo a je podporo
váno Polskem;! Jugoslávií, kdežto ČSR
má trochu jiný postoj. Není proti cen
tralistickému řešení, myslí však, že toto
má jen relativní význam. V Praze se
soudí, že dohoda čtyř velmocí je klíčem
evropské bezpečnosti a musí přijít! dří
ve než politický status Německa.
Názory velmocí o Ponuří nebyly do
sud uveřejněny. Malé západní národy
by se klonily ke kontrole vyhrazené
jen západním mocnostem a zdá se, že
Anglie s Amerikou sdílejí tento náhled,
kdežto Francie by nebyla proti sovět
ské účasti.
Právě tak, jako Britannie a Spojené
státy, jsou 1 Belgie a Holandsko pro po
vznesení německého hospodářství a
domnívají se, že lze se vyhnouti ne
bezpečí z toho plynoucího decentralisací
průmyslu a zrušením kartelů. V tomto
bodě, jakož 1 při reparacích se stano
visko východních mocností jeví méně
jasným. Polsko žádá průmyslové zaří
zení, čímž by bylo německé hospodář
ství oslabeno. SSSR se vzdal, jak se zdá,
tohoto způsobu reparací, jež chce brátl
z běžné výroby. Proto SSSR připouští
již značné zvýšení průmyslové úrovně,
bez něhož by takové dodávky nebyly
myslitelné.

O postupu vůči Německu
V americkém deníku »New York Herald Tribune« píše známý novinář W.
L. Shirer, že americký tisk skoro každý
den referuje o nových britských i ame
rických požadavcích pro zvýšení prů
myslové výroby v Německu. Právě ne
dávno zvláštní výbor americké poslanec
ké sněmovny žádal »úplnou revisi«
otázky dovoleného rozsahu německého
průmyslu za účelem jeho přípustného
zvětšení.
A to je právě vývin, s jakým Hitler
počítal. Ve skutečnosti on a jeho skvělý
ministr válečné výroby, Albert Speer,
který byl norimberským rozsudkem od
souzen na 20 let do vězení, se ukázal
dobrým prorokem.
Nyní, když některé britské a americ
ké kruhy skoro hystericky žádají, aby
Německo bylo postaveno na nohy a kdy
nový americký zahraniční ministr se
připravuje na cestu do Moskvy, kde
zahraniční ministři velmocí mají řešit!
německý problém, je záhodno vzpome
nout! na to, co se stalo v létě 1944 ve
Štrasburku. Když anglo-americké armá
dy pod Elsenhowerem roztrhly němec
kou frontu v Normandii a zahájily nonou ofensivu, která je měla do podzimu
přivésti k německým hranicím a když
ruské armády se blížily k východnímu
Prusku, shledali němečtí předáci, že
osud Německa je zpečetěn. Přišla chví
le, kdy si museli zodpovědět! otázku,
co lze v porážce zachránitl. V první
řadě bylo třeba zachránit! německý
průmyslový potenciál, jenž po dvakrát
umožnil říši, aby se pokusila vládnout
nad světem.
Došlo k tajné schůzce předních ně
meckých průmyslníků 10. srpna 1944
ve Štrasburku. Senátor Harley M. KI1gore, který po válce vyšetřoval němec
kou situaci, shrnul účel této schůzky
podle podrobné zprávy jednoho z pří
tomných průmyslníků, dr. Scheida, tak
to: >Od nynějška si musí německý prů
mysl uvědomltl, že válka je prohrána a

ž© musí připravit! poválečný postup.

O Rusku
Jedna z právních zásad v poli
tice je snaha, stát se spojencem
toho státu, který může být nejví
ce nebezpečným vašemu sousedu.
Z toho důvodu máme spojenectví
s Ruskem a tak máme týl kryt
potud, pokud bude aliance trvat.
Bedřich Veliký.

»

Ze všech sousedů Pruska je
ruská říše nejnebezpečnější jak
pro svou moc, tak pro svou země
pisnou polohu. Ti, kdož budou
vládnout nad Truskeni, musí pěs
tovat přátelství těchto barbarů.
Od chvíle, kdy Evropa poznala
ruský stát, pozorovala, že povalia
Lhoto národa je v podstatě lupič
ská a že od něho nelze také v bu
doucnu nic jiného očekávat.
Ruská říše je tvořena bajonetem,
udržovaná, podporovaná, rozšiřo
vaná a upevňovaná bajonetem,
proto také jen v bajonetu leží její
budoucnost.
Vývoj a dobývání je přirozenou
potřebou pro Rusko právě tak
jako lov na slabší živočichy je
přirozenou potřebou pro šelmu.
Friedrich List (1850)
♦

Vytvoření spojenectví s Ruskem i
bylo by signálem pro novou vál-j
ku a výsledkem by byl konec Né-|
mecka.
A. Hitler (Meln Kampf, str. 538)
•
Je podivuhodné, zarnyslíme-li se
nad tím, že základní cíle ruská
politiky jsou tytéž jako dříve., .
Jsou prováděny jen bezohledněji^ !
novými vládci než v předválečném
Rusku...
Myšlenka světové revoluce...
je ve službách ruského imperia
lismu (nyní rudého).
»Westfällische Landeszeitung«
(20. května 1930).
*
Rusko a Německo bojovaly pro
ti sobě za světové války. I’o dru
hé se tak nestane a nesmí stát. V
Moskvě bude německo-sovětský
pakt oslaven stejně, jak jej osla
vujete vy. Mohu se jen připojit ke
každému slovu ruskéhe zahranič
ního komisaře Molotova ...
Adolf Hitler
(1. září 1939 v Reichstagu.)
Každý průmyslník musí zahájit! styky
a spojení se zahraničními firmami, musí
se to však atátl osobně a bez vyvolán!
podezření«.
Dr Bosse, spolupracovník Speerův,
sdělil továrníkům ve Štrasburku, že vlá
da přidělí každému jednotlivci značné
částky, aby se mohla vybudovat! tajná
poválečná střediska v cizině. Ale ně
mečtí průmyslníci, kteří tolik přispěli
k uskutečnění Hitlerova plánu k ovlád
nutí světa, museli čelí ti jinému a bez
prostřednějšímu problému. Hitler, pod
vlivem fanatického Bormanna, se roz
hodl pro úplné zničen! Německa prt>
případ, že by spojenci pronikli do ze
mě. Němečtí průmyslníci a ministr
Speer v tom ovšem neviděli nic rozum
ného. Proto brzy po Štrasburské schůze·
odebral se Speer k Hitlerovi, aby jej
přemluvil k opuštěaií plánu na zničení
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průmyslu. Zdá se, že se mu dostalo pod
pory některých vojevůdců, hlavně mar
šála Kesselringa. Po velkých nesnázích
ee mu podařilo odvolání dekretu.
Ale Hitler se vrátil k svému plánu,
když spojenci překročili německé hrani
ce. V březnu 1945 předvolal si Speera,
prohlásil, že Německo válku prohrálo a
že německý národ nemá práva na ži
vot. Bude pro něj lépe, když zahyne
v plamenech podle určení pohanských
bohů. Dne 19. března podepsal Hitler
nový dekret, podle něhož vše, co by mělo
pro spojence nějakou cenu, musí býti
zničeno.
Nato se Speer opět radil s porýnskýxni průmyslníky. Ti se rozhodli přemluviti místní nacistické »Gauleitery«, aby
neposlechli Fuhrera. Speer znovu se
obrátil na Hitlera a zase jej přesvědčil
o nutnosti odvolání dekretu.
Co nakonec přimělo Hitlera ke zrně- ně jeho úmyslu, víme z objevených do
kumentů. Podle nich měl Speer v po
sledních dnech války ještě jednu roz
mluvu s Hitlerem. Z jeho zápisů je
zřejmo, že rozhodnutí o zachování ně
meckého průmyslu vzešlo z těchto úvah:
1. Že spojenci neprovedou demontová
ní německých továren a nesníží němec
kou průmyslovou výrobu pod určitou
hranici, která by se srovnávala se zá
kladními potřebami obyvatelstva.
2. Že nesprávná kalkulace spojenců
povede k dalšímu omezení rozbírání to
váren a snižování produkce.
3. Že stále se zvyšující politické spo
ry mezi spojenci povedou k úplnému
zastavení omezování německé výroby.
Hitler se musel smáti v hrobě, má-li
nějaký, podotýká Shirer, když slyšel
Eyrnesovu řeč ve Stuttgartu a když
výbor americké sněmovny požadoval
snížení německých reparací, zvýšení
průmyslové výroby, brzkou půjčku ně
meckému hospodářství, poněvadž prý
obnova Evropy závisí na obnově němec
kého průmyslu.
Nakonec zdůrazňuje autor, že obno
va Evropy závisí, jak správně rozpoznal
nedávno J. F. Dulles, nikoli na obnově
dřívějšího Německa, nýbrž na postavení
Poruří a Porýní pod mezinárodní kon
trolu.

Francouzské memorandum
o Poruří
Pařížský tisk přináší obsah třetího
francouzského memoranda, které bylo
předloženo vládám USA, SSSR a Britannie. Memorandum se týká hospodář
ského statutu pro Poruří. Francie se
v něm přidržuje i nadále these, aby Po
ruří bylo politicky odděleno od Němec
ka. Memorandum podrobně udává, kte
ré uhelné doly, slévárny a ocelárny mají
být vyvlastněny, při čemž náhrada by
fie vyplatila jen těm majitelům, kteří
nebyli nacisty ani válečnými zločinci.
Tento vyvlastněný majetek by tvořil
nedělitelné vlastnictví Spojených náro
dů, které se činně zúčastnily války proti
Německu. Správa uvedených p.dniků
má. být svěřena národům, které jsou pří
mými zájemci. Přesné označení těchto
přímých zájemců podá podle francouz
ského memoranda Rada 4 zahraničních
ministrů. Ostatní těžký průmysl mají
spravovat Němci sami pod kontrolou
spoieneckých komisařů. Kromě toho
předvídá mem.»randům ustanovení ko
misaře, který bude jmenován Spoienvml národy.
K. H.

O mírové smlouvě s Rakouskem
Rakousko se v minulosti tak často
Ideově siednotilo s Německem, že je
velmi těžko mluvit o Rakousku bez ně
meckého stínu. Za druhé světové války
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Rakušané bojovali spolu b Němci ve
wehrmachtu a po převratu byly obě ze
mě obsazeny 4 velmocemí. Fřikročujeli se nyní k jednání o mírové smlouvě
současně, zdálo by se tedy, že rakouská
otázka není nic jiného než miniaturním
vydáním německé.
Ve skutečnosti však tomu tak není.
Tak na příklad ještě ®víme, jakou
ústavu bude mít Německo, zatím co ra
kouská ústava z r. 1920 je opět v plat
nosti. Rakouská republika je úzkým
státním spojením, v němž okresní a
župní orgány mají své funkce přesně
vymezeny. Spojenci na tom nechtějí nic
měnit. Také otázka hranic je v rakous
kém případě mnohem snadnější. Go do
odchodu okupačních vojsk po podepsání
mírových smluv, je rovněž velký rozdíl
mezi Rakouskem a Německem. Je jas
né, že Německo musí ještě dlouho zů
stat obsazeno a Spojené národy musí
rozhodnout, jaký bude v Německu za
veden vládní systém. Rakousko však
patrně bude po podepsání mírové smlou
vy vyklizeno. Rakouská vláda, kterou
spojenci dávno uznali, bude vládnout.
Nesmíme zapomínat, že velmoci se již
v roce 1943 rozhodly, vybudovat svo
bodný rakouský stát. Největší práci teď
mají tvůrci mírové smlouvy s tím, jak
zachránit rakouskou nezávislost. Mají
zakázat Rakousku změnit státní formu,
t. j., že by se v budoucnu nesmělo slou
čit se žádným ze sousedních národů,
nebo mají zakázat pouze sloučení s Ně
meckem, jak to navrhovalo Rusko?
Další otázkou je, co se stane, bude-li
Rakousko napadeno některým ze svých
sousedů. Mezi rakouskými sousedy jsou
některé státy, které jsou vojensky dost
silné. Jedni praví, že Rakousku má být
zaručena pomoc OSN, druzí, že smí mít
vojsko, které by bylo schopno obrany,
ne však útoku. Kromě toho chtějí spo
jenci dosáhnout toho, aby Německo bylo
hospodářsky slabší než r. 1939, na dru
hé straně však si přejí, aby Rakousko
bylo silnější, než 1939. Chtějí to z jas
ného důvodu, aby v zemi bylo zabráně
no hospodářským křísím, jakých mělo
Rakousko ve své minulosti již několik
a které by nyní nemohly posloužit
k upevnění samostatné vlády. S jiného
hlediska pohlížejí spojenci i na otázku
reparací. V případě Německa budou re
parace patrně tvrdé, ale ani jeden ze
spojenců nežádá zvláštních reparací od
Rakouska. Podle postupimské dohody
mají okupující národy nárok na němec
ký majetek v okupovaných zemích. Přihlédneme-li k tomu, že r. 1938 německý
kapitál vtrhl do Rakouska, mohl by
zmíněný nárok znamenat, že Rakousko
ztratí své nejdůležitějšf průmyslové
zdroje. Samozřejmě vyskytne se ještě
mnoho hospodářských problémů, jako
na příklad restituce spojeneckého ma
jetku nebo práva cizozemských podniků
v Rak-.usku. Důležitý je i osud půl mi
lionu uprchlíků, žijících v Rakousku a
znamenajících velké zatížení pro stát
tak malý a slabý.
K. H.

O rakouskou budoucnost
Pařížský deník >Le Monde« se zabývá

v úvodníku návrhem rakouské smlouvy,

který bude předložen moskevské kon
ferenci. Velmoci jsou hotovy uznati ne
závislost Rakouska v mezích z r. 1937,
totiž před Anšlusem. Územní celistvost
Rakouska je však popírána Českoslo
venskem a Jugoslávií, které žádají hra
niční úpravy na rakouské útraty.
Československé požadavky jsou ne
patrné a budou lehce vyřešeny přímou
dohodou. Jihoslované však obnovují spor
z r. 1919, když žádají část Korutan s Ceiovcean pod záminkou, že tam žije slo

vinská menšina. V Burgenlandu, jiné
provincii, která nesouvisí s Jugoslávií, ja
zase charvátská menšina, na kterou si
dělá Titova vláda nárok.
Roku 1920 byl ve sporné části Koru
tánska plebiscit, který přinesl 60% vět
šinu Rakousku. Rakousko pokládá tu
díž tuto otázku za vyřešenou a velmoci
mu snad dají za pravdu. Jihoslovanské
požadavky jsou vedeny patrně důvody
vnitřní politiky, v nichž hraje roli soupeřství mezi Srby, Charváty a Slovinci.
Dalším bodem je záruka rakouské ne
závislosti. V mírových smlouvách z r.
1919 byl »Anšlus« zakázán a přece k ně
mu došlo. Záruka OSN pro Rakousko
stane se účinnou jen v tom případě,
když bude organisován systém kolek
tivní obrany. Jinak bude záviset osud
Rakouska na politice Spojenců vůči Ně
mecku. Budou-li mezi sebou soutěžit,
aby získali pro sebe Němce, bude si
tuace Rakouska špatná.
O problému odpovědnosti za válku dá
se těžko diskutovati vzhledem k tomu,
že Rakousko jako stát již neexistovalo
r. 1939 a nemohlo se ozvati. Dalo by se
mu nejvýše vyčítati, že Hitler byl Ra
kušanem. V prohlášení SSSR, Velké Britannie a Spojených států z r. 1943 se
však praví, že Rakousko nemůže uniknouti odpovědnosti za svou účast na
válce po boku hitlerovského Německa.
Toto prohlášení, které je základním do
kumentem pro zrušení Anšlusu, zava
zuje rakouskou vládu k částečné odpo
vědnosti. Sovětský delegát na to nalé
hal, nikoli zcela bezdůvodně, neboť od
povědnost opravňuje reparace a spor
ná otázka německého majetku by se
zjednodušila, kdyby tento majetek mohl
být vyžadován vítězi jako německý ne
bo jako rakouský.
V Londýně nebyl tento problém dosud
projednáván. Najde se vyrovnáni mezi
sovětskými požadavky, které by vedly
ke konfiskaci velké části rakouského
průmyslu a rakouským stanoviskem,
které trvá na zachování vlastního prů
myslového a důlního bohatství?
Až bude vyřešena tato rozepře, nebu
de smlouva, obnovující nezávislé Ra
kousko, daleka dokončení. Za tři měsíce
po jejím podpisu opustí spojenecká voj
ska rakouské území a první obět hitle
rovského Německa začne normálně žiti
v nové Evropě.

Pražský hlas
Pokrokový a velmi vlivný pařížský
deník .vOrdre« otiskl minulého týdne
úvodník z pera svého šéfredaktora Emi
le Buré, který vyčítá Francii malý zá
jem, ba nedbalost o střední a východní
Evropu. Doporučuje uvažovat o obnově
spojeneckých vztahů zejména s Česko
slovenskou republikou. Na podporu svých
výtek i přáni cituje celou pasáž z pro
jevu lidového poslance, předsedy zahra
ničního výboru dr. Ducháčka v Národ
ním shromáždění, v němž bylo tehdy
řečeno na adresu Francie toto:
Od osvobození bylo jistě naší snahou
naši spojeneckou smlouvu s Francií po
stavit na nové základy, které by byly
sice prosty někdejší sentimentality francouzsko-československého vztahu, ale
které by vycházely z oné syrové sku
tečnosti, již je Německo, postavené mezi
Štrasburk a Prahu. Lze litovat, že Fran
cie, tolik soustředěná na své vnitřní
problémy, nedovedla v této otázce tro
chu kladněji reagovat na dobře míněné
podněty z československé strany. Nezbý
vá nám než čekat, zda sl nová Francie
lépe souběžnost osudu sousedů Německa
uvědomí.
Z komentáře pařížského deníku k těm
to větám zdá se vyplývat, že Emile
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Buré obviňuje některé vyšší úředníky

na francouzském zahraničním minister
stvu, že se udrželi na svých místech,
ačkoli měli být odstraněni očišťováním
od Mnichováků a že vyvíjejí vliv, který
je v rozporu s politickými přáními mi
nistra zahraničních věcí Georga Bidaulta, který ve svém listě »Au.be« bojoval
proti Mnichovu stejně jako Buré v listě
»Ordre« a který se pa.k stal hlavou ce
lého francouzského linutí odporu. Emile
Buré končí svou úvahu o nutnosti ob
novení spojeneckých vztahů mezi Fran
cii a Československem těmito slovy:
»V mezispojeneckých poradách má Čes
koslovensko vynikající místo už pro ony
výčitky svědomí, které trápí všechny
ty, kdo Československo zradili v Mni
chově, zrazujíce tak sebe samy. Fran
cie může počítat s plnou českosloven
skou podporou: francouzská vláda a
francouzské noviny neměly by tedy
zklamávat věrnost, kterou Francii Čes
koslovensko — přese všechno — za
chovává dík své hluboké politické rozr
vaze.

O kulturní úloze Francie
ve střední Evropě
V Le Monde píše Jules Albert Jaeger,
že dnes CSR vzhlíží k Francii se sester
skou účastí, nalézajíc ve společných
zkouškách nový důvod k lepšímu poro
zumění. Obnovený francouzský Denisův ústav stal se znovu nástrojem
francouzského kulturního vlivu. F.ancouzské lyceum má zase tisíc žáků a
v Bratislavě, v ovzduší, odlišném od
pražského, se dá také mnoho očekávat.
Tak je tomu všude v Evropě, ve Varša
vě, v Bukurešti, v Záhřebě a v Lublani,
kde pracují zase francouzské předvá
lečné ústavy a kde Francie nalezla
znovu své přední místo v kulturním
oboru. Její kulturní zástupci soupeří
všude se zdarem se sovětskými úřady
a s delegáty British Council i americké
informační služby, které podle instrukcí
z Londýna a Washingtonu snaží se de
setkrát více, než před válkou, aby za
jistily pronikání jazyka a myšlení an
glicky mluvících národů. tTčast Francie,
omezená rozpočtovými prostředky, ale
dbající kvality i kontinuity, usiluje všu
de o největší hodnoty,
K.H.

Evropa čeká na americké turisty
Newyorský deník »Tribune« přináší
zprávu z Washingtonu, že americké mi
nisterstvo zahraničních věcí brzy ozná
mí uvolnění zákazu cestování do Evro
py. Každý Američan, konající ryze tu
ristickou cestu do Evropy, bude musit
předložit tyto doklady:
1. že má zajištěn zpáteční lodní nebo
letecký lístek z Evropy do Ameriky;
2. že má zajištěno ubytování v hotelu
nebo v soukromí;
3. že má pro návštěvu Německa, Ra
kouska a Balkánu povolení ame
rických vojenských úřadů.
Pasové oddělení zahraničního úřadu
dostává denně 1.400 žádostí o turistické
pasy. Na druhé straně Evropa má při
rozeně veliký zájem na amerických tu
ristech, kteří znamenají zdroj dolaro
vých devis.
Potud americký list »Tribune«. K to
mu dodáváme na adresu našich pří
slušných^ činitelů: Učinili jsme všechny
propagační i jiné přípravy k tomu, aby
se také k nám touto cestou turismu
dostal co největší počet amerických do
larů ? Naše hory, naše lázně, krásná
Praha a dobrá pověst jediné oasy de
mokracie na východ od Německa by
nám trvalý příliv turistických dolarů
snad mohly zaručit — budeme-li ovšem
dost obratní, pohotoví & obchodničtí.
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Dnešní Rumunsko
První poválečné volby nijak nezmě
nily základní linii rumunské vnitřní
1 vnější politiky, vedenou od převratu
v r. 1944. Někteří zahraniční kritikové
tvrdí, že předem rozdělené piíděly par
lamentních křesel (komunisté 67, libe
rálové 72, sociální demokraté 81, rol
nická strana 70, oposiční strany Maniova a Bratianova 35) byly určeny mi
strně — až na nemožně malé zastoupe
ní oposice. Ať tomu bylo jakkoliv, vol
by ponechaly moc v rukou vlády býva
lého statkáře Petra Grozy a ta se do
sud spokojuje s daleko menšími zásahy
do předválečného stavu, než jak to vi
díme v sousedním Bulharsku nebo v Ju
goslávii. Byla znárodněna pouze Národ
ní rumunská banka, vláda má ve svém
programu ponechat iniciativu v prů
myslu soukromým podnikatelům s vý
bory zaměstnanců jako spolurozhodovateli. Zlomyslní jazykové ovšem tvrdí,
že Rusko zakázalo jakýkoliv radikál
nější znárodňovací plán, aby nenastal
delší odklad v reparacích. Slibuje se
plná ochrana náboženství, rumunský
patriarcha obdržel nedávno v Moskvě
nebývalé formální uvítání. Velká péče
se věnuje dohodám s menšinami: ru
munská vláda byla zvláště ochotna vy
jiti vstříc požadavkům Maďarů v Tran
sylvánii. Maďaři tam mají dnes více
škol, divadel a jiných kulturních insti
tucí, než kdy jindy. Rumunsko se horli
vě snaží o své uznání jako skutečného
válečného spojence vítězných mocností
a o obnovení mezinárodních styků
v předválečném měřítku.
Přes tyto znaky, které dnes dominují
v rumunském životě, dávají oficiální
marxistická místa taktně najevo, že
program do budoucna má obsáhnout
zvyšování podobností s velkým východ
ním sousedem. Komunisté mají k tomu
celou řadu schopných lidí. Tak přede
vším Vasíl Luka, Anna Pauker a Bodnarash mají za sebou několikaleté dů
kladné školení v Moskvě. Georghiu-Dej,
prý designovaný ministerský předseda
a Lucretiu Patrascanu, dnes ministr
spravedlnosti, mají energii neobyčejně
intensivní a dovedou jít důsledně za
svým plánem. Patrascanu byl jedním
z hlavních iniciátorů »Osvobozené fron
ty« a stal se nejhoršfm nepřítelem vůd
ce oposice Maniu, jak se projevilo po
zději v rozsáhlých čistkách. Program
obou marxistických stran, které pracují
v úzké spolupráci, je neobyčejně dobře
styllsován: na podkladě nově vybudo
vané síly odborových hnutí, čistky ze
mě od fašistických živlů a druhé pozem
kové reformy chce přivésti Rumunsko
k ekonomickému rozkvětu. Formulace
požadavků oposice je již méně účelná;
postrádá především smyslu pro realis
mus, neboť na př. jakkoliv mírný po
stulát revisionismu v Besarabii může
býti při dnešním postavení Ruska ne
bezpečně výbušný pokusný balónek.
Podobně otázka jižní Dobrudži nebyla
postavena ve vhodnou dobu. Vedoucí
oposiční osobnosti nemohou kromě toho
vzbuzovat zasloužené sympatie. Je roz
hodně chybou, když široké demokratic
ké vrstvy, ve své snaze nabýti v Ru
munsku vlivu, spoléhají na osobv jaký
mi jsou Maniu a Bratianu. Nikdy se
nepostavili vážně na odpor Antonescovl a nějaký čas s ním byli i ve spojení.
Odpůrci dnešní vlády je považuji za in
klinující k totalitě; pokud se však klo
ní při tom příznivě k vůdcům rumun
ské oposice, měl by podrobně studovat
drastická opatření proti politickým opo
nentům vlád, kde Bratianu a Maniu
měli vedoucí postavení.

Komunistický deník nahrává
polským imperialistům
»Protože ve Varšavě byl poražen
Mikolajczyk a protože tam vyhráli
marxis.é, ode všech nároků na
soudružské polské území budiž la
skavě upuštěno. Za to soudružské
Československo, které se teď už
ani slovem nezmíní o soudružském
Kladsku, soudružském Ratibořsko,
soudružském Illubčicku a které
bude za to ochotno jednat o sou
družském Těšínsku, přirozeně při
pojí ke svým bojům na mezL'áiodnm fóru nikoli jen boj za lepší hra
nice soudružského Bulharska, za
soudružský Terst ale též za sou
družský Štětin a Odru.«
Tak asi vypadal pokyn komunis
tickému tisku po polských volbách
a v předvečer mezinárodního jed
nání o hranice poraženého Němec
ka. K tomu bylo patrně ještě při
pojeno poststkriptum: »Nedbejte,
že odpovědní činitelé čs. strany li
dové prohlásili v článcích, na schů
zích a ve sněmovně, že odtržení
východních německých krajů ve
prospěch Slovanstva musí být de
finitivní; nedbejte, že všechny tis
koviny čs. strany lidové tvrdí, že
je v zájmu československého Ľdu
a bezpečnosti republiky, aby pol
ská hranice na Odře na věky věků
zůstala; opomeňte se zmínit o
tvrzeních lidového tisku, že zájem
polský a zájem český na západní
polské hranici splývají, ale tvrďte,
že nárok dvou slovanských národů
na území, odtržené od Německa,
znamená přisluhování Schumacherovi a německým imperialistům.«
Na základě tohoto obdivuhod
ného receptu »Rudé právo« minu
lého týdne na první straně pod
nadpisem »Lidovecký týdeník na
hrává německým imperialistům«
napadlo týdeník »Vývoj«. Týdeník
mladých lidovců obhájí se jistě
sám. Chceme jen upozornit na opravdovou zaslepenost, která se
zmocňuje některých novinářů,
když někdo řekne takovou prostou
pravdu, jako že hranice Německa
budou teprve definitivně stanove
ny na mírové konferenci (neboť to
je jeden z hlavních bodů mírového
jednání), nebo že přes naši plnou
podporu západní polské hranice je
třeba současně žádat po polské
vládě, aby zahájila jednání o na
šich spravedlivých hraničních po
žadavcích. Před časem se říkávalo,
že polská vláda není dost pevně
zakotvena v zemi a že není správ
né její postavení ještě oslabovat
jednáním o Kladsko, neboť by sl
tím příliš rozmnožila řady svých
kritiků. Nyní se zase říká, že pol
ská vláda právě proto, že je volba101

ml posílena, tím méně je ochotna
b námi o Kladsku vůbec jednat.
Není přisluhováním německým im
perialistům, ale přisluhováním pol
ským soudruhům - imperialistům,
když se na stránkách komunistic
kého tisku soustavně mlčí o
Kladsku, Ratibořsku a Hlubč cku a
když se dějí pokusý vydávat zájem
českých lidovců, sociaistů a so
ciálních demokratů (viz energický
projev ministra Laušmana minu
lou neděli) o naše jednání s polBkou vládou za rozvracení slovan
ských řad.
Bylo by už na čase, aby vládní
prohlášení o tom, že naše poža
davky na Kladsko trvají a ž e s e
o nich už začalo jednat,
zarazila ony neužitečné polemiky
a vzájemné obviňování, které mů
že v očích nenasytné Varšavy
vzbudit (doufejme: nesprávný) do
jem, že jedné části našeho politic
kého tábora záleží méně na hrani
cích našeho státu než části druhé.

Osobní ambice
List světového formátu slíbil minulého
týdne, že poukáže ještě na to, jaké osob
ni ambice se skrývají za stálými úto
ky (??) lidovců proti zahraniční politice,
a zvláště proti osobě ministra zahraniči
Jana Masaryka.
Dojde patrně k hiimornému odhalení,
že poslanec dr. Chudoba chce být mi
nistrem zahraničních věci, posl. dr. Ducháček státním tajemníkem, Pavel Tigrid generálním sekretářem zahranič
ních věcí, poslanec inž. Herl ministrem
zahraničního obchodu atd. Výpočtu se
meze nekladou.
Je třeba ovšem rozumět této náhlé do
jemné a starostlivé péči komunistického
tisku o nemarxistického ministra-odborníka Jana Masaryka. Vzhledem k časté
nepřítomnosti ministra Masaryka v CSR
je totiž s hlediska mocenského zájmu
KSC ideálním řešením, dnešní stav, kdy
v Černínském paláci úřaduje a — rádi to
konstatujeme — opravdu pilně pracuje
dr. Vládo Clementis, člen komunistické
ttrany slovenské a kdy pro své závazky
v cizině nemůže ministr Masaryk mít
přímou účast na tvořeni čs. zahraniční
politiky. S tohoto hlediska jeví se ovšem
komunistické straně každá kritika, čs.
diplomacie prostě jako útok na klíčové
postavení KSC.

Kvantita či kvalita
Náš poukaz, že snahy po soustředění
výroby mlýnských strojů ve znárodně
ných podnicích skrývají v sobě nebézpeěí, že by menši speciální firmy přes
jejích dobrou pověst byly vyřazeny, měl
sa následek, že největší znárodněný pod
nik se cítí dotčen a považuje naše tvrze
ni za skreslování pravdy. To, že jsme se
nastali sociálně slabších výrobců proti
mocným znárodněným velkopodnikům,
je posuzováno jako vytváření nálady
proti ním, i když mají, jak samy tvrdí,
úmysl nejlepší. Myslíme, že nejsme
v tomto směru osamoceni, protože nej
směrodatnější činitel, mlynáři, dávají
nám zcela zapravdu! Nikdo nebere Pro
kopovi jeho rozsáhlý výrobní program
a. nechce snižovat vynikající pověst je
ho válcových stolic a Francisových tur
tůn právě ták, jako Reifensteinovy tur
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Mny nebo pračky na obili jsou skuteč-

nou specialitou, ČKD, nebo rovinné vy
sávače Machaňovy konstrukce zase Ko
márova Šlo o to jen zdůraznit, že vý
robky malých speciálních firem před
čily obdobné výrobky mnohých velkých
závodů, protože jinak by se nebyly v do
bách nejostřejší soutěže před válkou
vůbec udržely. Kolik na př. doda.l loupaček takový Kašpar a kolik jich do
konce vyvezl do celé střední Evropy?
Jistě se mu v tomto směru nevyrovnala
žádná z velkých firem, pokud jde právě
o loupačky! Jestliže přežily malé spe
ciální firmy dobu nejostřejší soutěže
před válkou a persekuci za války, kdy
neměly velkých zbrojních dodávek pro
okupanty, jež by jim umožnily, jak
udržet osazenstvo v plném rozsahu a
modernisovat svoje zařízeni, pak to bylo
jen proto, že zákazníci, kteří jsou zde
jedině směrodatní, měli k nim důvěru,
vybudovanou dlouholetou solidní prací
a službou. Bylo by odvážné tvrdit, že
největší podnik dělá vše nejlépe. Vyrábí
nejlíp to, v čem má nejdclší zkušenosti
a odborníky, takže vedle výtečných vý
robků dělá někdy 1 výrobky průměrné.
Dokladem toho mohou býti mlýny mlynářů-odborníků, kde najdeme svorně
vedle sebe Kováříkův motor, Kaplanovu
turbinu, Prokopovy a Machaňovy stoli
ce, komárovský vysévač, Kašparovu ne
bo Appeltovu loupačku, Šlajnerovu re
formu atd. Tyto kombinace nejsou ná
hodné, ale představují výběr nejlepších
strojů na našem trhu! I znárodněné velkopodniky potřebuji soutěž právě v zá
jmu spotřebitelů. Při stejných cenách
pak rozhoduje jakost a při vyrovnané
ceně a jakosti opět délka dodacích lhůt
a pohotovost service.
F. K.

Stokrát nic umořilo osla — deset
dávek umoří automobil
Znáte příběh o obecním oslu, jenž sice
byl všude zapřahán do práce, ale jak
mile šlo o krmení, tu se soused spoléhal
na souseda, že to udělá za něj. Oslíkova
neochota pracovat za tak asociálních
podmínek byla léčena pak bitím, až se
jednoho dne oslík zhroutil a pošel. Něco
podobného hrozí 1 takovému moderní
mu nosiči břemen: automobilu. Každý
ho chce využívat, ale žádný mu nic ne
dopřeje, alespoň pokud jde o mocné to
hoto světa (t. j. úřady). Clo na dovážené
vozy a jejich výzbroj, daň přepychová a
obratová, clo a daň či dávka z benzinu,
daň z automobilu, která má býti prý vy
měřována nikoliv podle obsahu válců,
jako všude jinde, ale jaksi paušálně,
takže by hokynář či lékař ze svého ma
lého vozu platil právě tak 2000 Kč jako
pan národní správce z velkého americ
kého či německého vozu, dále dávka
obecní podle počtu sedadel (jak se o tom
šušká v Praze) při níž se obec, pokud
jde o výši dávky, nedá zastínit státem,
nové, vyšší clo na minerální oleje, nová
dávka z pneumatik, uvažované vybírání
dávek při přechodném pobytu automo
bilisty čipernými magistráty, a snad
i vyšší sazby pojistného činí deset tako
vých nic, které hrozí umořit náš auto
mobil, právě tak jako stokrát nic umo
řilo legendárního osla. Nevíme, jak to
udělali vychytralí obyvatelé obce, ma
jitelky osla; snad nosili si pak břemena
sami. Nám pak po umoření automobilu
by zbyla jen kola, trakaře, ruční vozíky
a potahy, s nimiž bychom sotva dvouletku vyhráli.
F. K.

Kdo dělal plány bez horníků?
Horníci v ostravsko-karvínském kamenouhelném revíru přešli od 1. ledna
t r. k novému uspořádáni pracovní doby

v soboty, které místo 4 po 6 hodinách,

byly nyní upraveny na 3 po 8 hodinách,
s jednou sobotou volnou. Iniciátoři hned
vypočítali, že pomocí této důmyslné
úpravy, dále snížením počtu svátků a
zavedením národní směny zvýší se těž
ba ročně o 615.000 tun, čímž bude tak
kryta většina předpokládaného zvýšení
těžby podle dvouletého plánu o 1 milion
tun kamenného uhlí. Potud plán. Sku
tečnost je však jiná a jak svědčí značný
pokles těžby na Kaivinsku, hlavně pak
na jámách Gabriela, Barbora a 1. máje,
je úplně opačná, než se plánovitě před
pokládalo! Dochvilnost horníků na ně
kterých jamách povážlivě utrpěla, takže
absence v některé soboty je až překva
pující, protože provoz za nedostatečného
počtu osazenstva není jistě rentabilní.
Došlo i k jiným, závažnějším zjevům.
Zkrátka, podniková rada pro stálé meš
kání směn se rozhodla, že bude stíhat
všechny, kdož zameškají více než 5
směn v měsíci a pro přílišnou početnost
případů zatím jen obvyklými tresty pro
zmeškání počtu směn do 5 za měsíc ...
Zdá se, že slib horníků nebyl zrovna
spontánní, protože jak známe ostravskokarvínské horníky, jsou to muži, kteří
jsou zvyklí držet slovo. Nedělal zde ně
kdo něco bez skutečného schválení hor
níků, získaného demokratickou cestou,
takže se dnes plán zdaleka nedodržuje,
ale těžba naopak klesá?
F. K.

Je naděje?
Tak jsem se tázal v 5. čísle „Obzorů"*
v poznámce o pražském bytovém hospo
daření. Posuďte sami, jak velká je na
děje. Byly nám předloženy tyto úřední
spisy: Magistrát hlavního města Prahy
se usnesl přepsat ve prospěch pana A. E.
dekret na byt, přidělený původně panu
ing. J. E., a to z toho úředního důvo
du, aby to „odpovídalo faktickému
stavu“. Jak však tento faktický stav na
stal? Pan Adolf E. dostal v Zahoř, ulici
byt o 5 pokojích, kuchyni a 2 halách
s příslušenstvím, kdežto pan ing. J. E.
dostal na Karlově nám. onen byt, o kte
rý jde v našich spisech. Je to byt o 3 po
kojích a kuchyni s příslušenstvím, vy
bavený svršky po Němcích. Avšak ing.
J. E. si s panem Ad. E. byt vyměnil, pro
tože pětipokojový byt páně Adolfův vy
hovoval panu inženýrovi lépe „z dů
vodů representačníc h,“ jak
praví úřední spisy. A dodávají úředně:
„Tato směna nebyla ovšem úředně
schválena a ani polic, přihlášky nebyly
opraveny.“ Ale potom se našly závaž
nější representační důvody — důvody
zahraničního zastupitelského úřadu.
Tento úřad se tedy nastěhoval do pětipokojového bytu a panu ing. J. E. byl
přidělen byt v Konviktské ulici. A nyní
jsme u toho, že úřední výnos nevinně
konstatuje: „Tím se stal o,“ že pan
Ad. E. s třemi příslušníky domácnosti
bydlí v onom třípokojovém bytě na
Karlově náměstí... — Jsem přesvědčen,
že čtenáři stačí tento stručný obsah spi
su, jehož data a číslo mám po ruce, aby
zapochyboval o právním řádu tam, kde
úřad přejde tucet závad, aby schválil ja
kýsi faktický stav. .4 proto vynechám
debatu o tom, co ve spisech nenajdeme:
že prodle faktického stavu má vlastník
bytu vilu v Senohrabech. Ze podle fak
tického stavu ani ostatní příslušníci jeho
rodiny asi v bytě na Karlově náměstí
nebydlí, jestliže jsou mimo republiku.
A že podle faktického stavu nebydlí
mnoho lidí, kteří jsou na území, repu
bliky, neuvedu také.
bp
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Slabikář k ruce

Dr Luděk Forman

Z každé rozpravy může vzejít něco užitečného & Jako neexistence oposice, tak i existence Národní
«dobrého. Posledními projevy některých předních mu fronty jsou charakterovými známkami mimořádnosti
žů byla obrácena pozornost naší veřejnosti i tisku doby a úkolů, při čemž zásady ústavnosti parlamenk vnitřním poměrům Národní fronty. Výměna názo tárně demokratického státu jsou plně uznávány.
rů, ať byla a je sebeživější, je potud úspěšná, že přivá
Z důsledků prvého názoru mohou však vznikat oba
dí do popředí základní, téměř abecední otázky. Před vy, pokud se týče základů ústavně demokratického a
pokládalo se, že jsou jistá společná měřítka, o nichž tudíž i právního státu. Vezmeme-li definici, že Národ
neexistují různá mínění a pochybnosti, že jsou samo ní fronta není jen koalicí politických stran, ale aktiv
zřejmě uznávána jako půda, na níž se může teprve ním.svazkem dělníků, rolníků a středních pracujících
politika rozvíjet. Mají-li se lidé mezi sebou dohovořit, vrstev, jakož i všenárodních zájmových organisací,
musí mezi sebou uznávat společná pravidla. Kdyby docházíme k nutnému závěru, že se zde nejedná
v orchestru jeden přikládal notám jiný význam než o souřadné sblížení různých partnerů, ale o jediný
druhý, nebo než co v pravdě představují, nebyla by svazek organicky srostlý a podřízený jedinému světo
možná reprodukce uměleckého díla; kdyby ve sportu vému názoru, s jehož hlediska posuzuje vnitřní i vněj
ve společné soutěži každý závodník měl své zvláštní ší politiku a podle toho má .Vnit i svá jednomyslná a
pravidlo, byl by každý závod marným. Vůbec veškeré jednotná rozhodnutí. Všichni, dělníci, rolníci, střední
soužití lidí, na nejrozmanitějších úsecích, je možné jen pracující vrstvy, politické strany a jednotné všená
na podkladě společného práva a řádu, jakož i jisté rodní organisace mají být shodni v jednotné a nedílné
úcty k ustáleným nepsaným zvyklostem.
politice Národní fronty, která se zde představuje
Ve veřejném životě pak, má-li být vývoj plynulý, v podobě jediného a jednotného politického hnutí, ja
bez krisí a otřesů, je rovněž na prvém místě třeba, kési nadstrany s třemi odnožemi, které vyrůstají z je
aby vedle positivního práva byly uznávány společné diného, vše ovládajícího kmene. Nemůžeme se zbavit
zásady. Stejně jako monarchistický stát je provázen dojmu, že tato definice Národní fronty se blíží —·
svým základním charakterem, tak i lidovláda spočívá není-li s nimi přímo ve shodě — názorům, které
na jistých principech. S principem ústavnosti stojí a jsou ovládány myšlenkou totality. Dále se pak říká, žo
padá lidovláda.
politika Národní fronty musí být neustále lidem
Z diskuse o Národní frontě a o některých jiných kontrolována, musí se lidu odpovídat ze své práce, a
otázkách vnitřní politiky, vychází najevo, že prozatím že lid naopak musí být stále žádán o vyjádření ve
chybí uznávání společných měřítek. Proto může do všech závažných otázkách. V této líbivé a populární
cházet ke sporům o podstatu demokracie. Jak může stylisaci se skrývá nebezpečí pro ústavní vztahy mezi
me správně uspořádávat demokratický stát, jak jej jednotlivými mocemi. Přehlíží se zde zákonodárný
můžeme zvelebovat a jak vůbec můžeme dělat demo sbor, jemuž je odpovědna vláda. Poslanec, zvolený
kratickou politiku, když existuje různé nazírání na svými voliči, nesporně se jim také odpovídá ze své čin
sám pojem demokracie a na právní pravidla, která ji nosti. Jestliže by poslanec nevykonával tu politiku,
provázejí?
kterou ho voliči pověřili, jediným následkem pro něho
Tento rozpor je i rozporem uvnitř Národní fronty, může být, že ho voliči příště nebudou volit. Voličové
on způsobuje různé mínění o tom, co je Národní fron ho nemohou během volebního období odvolat Civilně
ta, o její funkci i kompetenci. S jedné strany se po právní poměr mezí mandantem a mandatářem neplatí
kládá za něco jiného než koalici, tvrdí se, že to není pro poměr mezi voličem a poslancem. Pro poslance je
jen spolupráce politických stran, ale politická forma zde jen mravní odpovědnost, na kterou se právě v po
aktivního svazu dělníků, rolníků a středních pracují litice má klást důraz. Voliči se odpovídá politika zá
cích vrstev, svazku, ve kterém spolupracují nejen po konodárného sboru i vlády jen ve volbách, které ovšem
litické strany, ale také všenárodní zájmové organi- mohou být vyvolány tlakem událostí a veřejného mí
sace. Její politika prý předpokládá aktivní účast nej něni i během volebního období, nebo jestliže nastane
širších vrstev lidu a vyžaduje jejich ustavičnou mobi- takový nesoulad mezi zákonodárným sborem a vlá
lisaci. Politika Národní fronty má být podle tohoto dou, že jej není možno odstranit sesazením dosavadní
názoru neustále kontrolována lidem, musí se lidu od vlády, ale jen rozhodnutím voličovým. Zákonodárný
povídat ze své práce a žádat lid o vyjádření ve všech sbor může kdykoliv sesadit vládu, nebo jen některé
ministry, pokud by nebylo kolektivní vládní odpověd
závažných otázkách.
Druhý názor blíží se mínění, že to je mimořádný nosti. Vláda musí tedy provozovat politiku, s níž sou
pomocný útvar pro sblížení stanovisek politických hlasí zákonodárný sbor a ten opět musí stále přihlí
stran, že je to název pro první poválečnou koalici čtyř žet k veřejnému mínění a být s ním v nejužším doty
politických stran partnerů, kteří se ve svých progra ku. Skutečnost, že lid by měl být neustále žádán
mových cílech odchylují, ale v mimořádné době uzná o vjjádření, by znamenala, že bychom se nacházeli
vají, že je třeba v jistých velkých otázkách součas v permanentních volbách, měli-li bychom zachovat
nosti nalézt a činit společná politická rozhodování zásady ústavnosti a neopakovat snad případy á la
i taktické sblížení. — Toto hledisko na Národní fron Plzeň a Olomouc. V některém směru by se podobné
tu nedotýká se vžitých představ o representativní li- hledisko blížilo bezprostřední demokracii, v níž lid je
dovládě, zejména pak jejího těžiště v zákonodárné a přímým zákonodárcem, jemu je také přímo odpověd
výkonné moci. Národní fronta zůstává jen faktickým, na vláda, která mu předkládá osnovy zákonů k rozho
i když důležitým pomocníkem, uznávajíc demokratic dování. Lid vykonává pak svou zákonodárnou funkci
kou přirozenost názorové odchylnosti a podle mocen tím, že odpoví ano, či ne. V každém případě však i bez
ské síly, získané voličovým pověřením, úměrnou rele prostřední demokracie může se vyžívat jen v mezích
vanci každého z partnerů. Není zde dotčen vztah mezd předem stanovených pravidel a nemůže spočívat na li
voličem a poslancem, ani mezi poslancem a ministrem, bovolných improvisacích podle okamžitých chutí, ná
jakož i mezi vládou a eventuální budoucí oposici, kte lad a disposic. V plnosti je ovšem dnes typ bezpro
rá dnes není jen z toho důvodu, že politické poměry střední demokracie neproveditelný. Pokud bezprostřed
podle převážného přesvědčení nejsou ještě zralé pro ní demokracie je (Švýcary a USA), omezuje se jen
politiku rovnováhy a kontroly mezi vládou a oposici. na některé zákonodárné otázky; jsou to případy refe
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renda, Jehož improvizovaná a nezákonná forma se
v poslední době u nás vyskytla, nebo byla snaha, aby

se vyskytla. Ale i kdybychom .připustili možnost exis
tence bezprostřední demokracie v její plnosti, pak
opět by nám zde překážela jediná politická forma
»aktivního svazku dělníků, rolníků a středních pracu
jících vrstev«, neboť právě bezprostřední demokracie
je nejčistší formou, jež je spojena s přirozenou sku
tečností soutěžících odchylných názorů a stanovisek.
Takto přicházíme k logickému závěru, že Národní
fronta, myšlená jako něco jiného, než mimořádná, koa
lice politických stran, by mohla ústit jinde, než
v ústavním uspořádání, neboť by fakticky a nakonec
snad i v mnohých otázkách právně vyřadila z kompe
tenční funkce jak parlament, tak i vládu. Mocenskopolitické těžiště by bylo mimo obě hlavní moci v ústav
ním státě. Zákonodárná i výkonná moc by přestaly

Úředník a dělník
Pensijně pojištění zaměstnanci, čili — jak se dříve, nazývali
— soukromí úředníci, tvořili vždy početnou složku naší
stiední vrstvy, a ti se středoškolským nebo, vysokoškolským
vzděláním i naší Inteligence. Vzhledem k tomu, že byli po
měrně lépe placeni než úředníci státní a jiní veřejní, měli
1 značný význam jako spotřebitelé a střádalové, což platí
zvláště o osobách vedoucích, ředitelích, prokuristech atd.
A ne snad jen jako spotřebitelé statků užitkových, ale i kul
turních, neboť u mnohého z nich byly by nalezeny velmi hod
notné obrazy, starožitnosti a jiné umělecké předměty, nehledě
ani k obsáhlým a cenným knihovnám.
Jakousi elitou mezi nimi byli jednak úředníci peněžních
ústavů, jednak také úředníci některých velkých průmyslových
podniků. Svůj kulturní a společenský vliv uplatňovali přede
vším v městech venkovských, z nichž některá s určitými zá
vody do jisté míry stála a padala. Co by byla Plzeň bez
Škodovky a Měšťanského pivovaru, Kladno bez hutí nebo
Zlín bez Bati ? Nemáme tu na mysli závody jen jako poplat
níky, nýbrž spíše jejich zaměstnance jako významnou složku
společenskou.
Účasti soukromých úředníků na životě spolkovém zabývá
8e článek Dipl. Sc. Pol. J. Cepeláka v č. 37. časopisu URO,
v němž autor uvádí, že podle šetření v jednom pražském zá
vodě kovoprůmyslovém bylo v různých spolcích celkem 45%
úředníků, ve více než jednom spolku 16%. Ve stáří do 20 let
bylo ve spolcích 66.7%, z toho ve spolcích sportovních 50%,
ve stáří přes 50 let ve spolcích vůbec 60%, z toho ve spor
tovních 40%.. Je-li účast soukromého úřednictva tak silná
v Praze, která skýtá tolik možností společenského a kultur
ního života, oč větší je asi v městech venkovských a zvláště
v pohraničí, kde velkoměstské příležitosti odpadají, nehledě
trž ani k tomu, že úředníci pravděpodobně i dnes plní tu také
své poslání společensko-kulturní. Dnes však tato jejich čin
nost, nehledíc k tísni finanční, trpí také nevhodným uspořá
dáním pracovní doby. Jako všude na světě, tak i u nás
rozvíjí se společenská a kulturní činnost po práci, t. j. v ho
dinách večerních. V mnoha podnicích však počínají kancelář
ské hodiny již o 7. hod. ráno, aě jak na Západě, tak i v SSSR
je pravidlem hodina osmá nebo i pozdější. Uvážíme-li, že di
vadla a koncerty končí obyčejně po 22. hod., že návštěvníci
z předměstí se nedostanou domů nebo do postele potom dříve
než asi za 1—1% hodiny, a uvážíme-li dále, že mnozí z nich
musí vstávati již kolem 5. hod. ranní, nemůžeme se potom
divitl slabým návštěvám kulturních podniků i z tohoto
důvodu.
Naše revoluce zasáhla i do této vrstvy občanstva velmi
pronikavě, ale — a to snad ještě více — po stránce sociologic
ké a psycho-sociologické.
Ačkoli je úkolem tohoto pojednání zabývati se spíše druhou
stránkou těchto změn, nemůžeme tak docela přejiti ani tu
stránku materiální, ježto jsou mezi oběma přirozeně určité
vztahy a vzájemné závislosti.
Je již starým úkazem, že na všechny měnové reformy nej
více doplácejí vždy vrstvy s pevnými příjmy a není tudíž nic
divného, že naše předloňská finanční opatření zasáhla pro
nikavě i soukromé úřednictvo. Zatím co mzdy dělníků byly
alespoň přibližně zdviženy v poměru k nově stanoveným ce
nám statků a služeb, u soukromých úředníků byly účinněji
upraveny platy pouze v kategoriích nižších, kdežto kategorie
vyšší vyšly buď naprázdno anebo s únravou poměrně ne
patrnou, ty nejvyšší pak naprázdno ťiplně, ne-li dokonce se
•nížením platů.
Totéž měřítko platilo 1 při jiných výhodách, jako na př. pU
•levAch na dráze, výlohách stěhovacích, nejnovčji při stano-
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být moci, neboť jedinou moc by představovala jediná
politická forma Národní fronty, která by dovolila po
slanci i ministrovi politicky jen podružnou úlohu. - -om
Jestliže by byl býval dal volič v květnu minulého
roku tomuto stanovisku své placet většinou alespoň
jednoho procenta, jistě že by se menšina 49 proč, měla
podřídit. Byla-li by však většina opravdu demokratic
kou, pak by musela též respektovat názor 49 proč,
menšiny. Respektovala-li by jej, pak by ovšem k po
dobným názorům, s nimiž je nutno dnes debatovat,
vůbec nedospěla. Prozatím však tento názor je odká
zán na menšinu 38 proč., zůstává na něm, aby se pod
řídil většině. Z uvedeného vyplývá, že bouřlivá doba
s sebou přinesla i zmatek v základních pojmech. Bylo
by proto prospěšné rozvinout v plné šíři princip ústav
nosti a parlamentarismu, aby občan ■ ve světle přes
ných pojmů viděl, co kdo vlastně chce.
B. Božek
ven! osidlovacího příspěvku, nemluvě už ani o posledních
vánočních remuneracích. Zchudli jsme všichni, a zchudnutí
inteligence projevuje se přirozeně i v konsumu statků kul
turních— knih, návštěvě divadel a j., což pociťuje se pře
devším v městech venkovských a pohraničních. Svědectvím
toho jsou potíže divadel na Kladně, v Liberci, Ústí n. L. a j.
Inteligence zápasí s uhájením standardu bytového, vyživova
cího a na kulturu jí zbývá jen velmi málo. Kdo by se dnes
řídil výrokem Jaspersovým, že »1 jedince, 1 společnost možno
posuzovat! podle toho, nač má a nač nemá peníze«, t. j.,
zač je ochotna peníze vydáváti, učinil by sl — obávám se —
o naší inteligenci dnes špatný úsudek.
Naše Inteligence je si však vědoma nejen nesnází světo
vých, ale i speciálně našich domácích, a snáší svůj osud
trpělivě, 1 když ne bez pocitu zatrpklostl.
Horší však než útlak materiální je útlak sociální a ten
právě soukromé úřednictvo nejvíce znepokojuje. A poněvadž
zdar našeho plánovaného hospodářství nezávisí pouze na práci
rukou, ale i na práci mozků, bylo by jen v zájmu úspěchu
našich snah, aby se věnovalo více pozornosti 1 sociologickému
průzkumu a uklidnění soukromého úřednictva.
Význam lidského činitele v podniku nesporně stoupá, a po
važujeme to proto za osudovou krátkozrakost, obrad-li se
pozornost jednak hlavně k jedné kategorii zaměstnanců a
jednak jen převážně ke stránce materiální.
Kdežto liberalistická soustava se zabývala lidským činite
lem převážně jen z toho důvodu, aby zařáděním na vhodné
místo bylo co nejlépe využito schopností, je úkol hospo
dářství plánovaného, které chce býti zároveň také socialis
tickým, zajisté daleko vyšší, neboť mu má umožnit! také
plnější využití jeho života individuálního. Ale v životě jsou
všechny jevy spolu vzájemně spojeny a s tohoto stanoviska
sociálního concensu musí býti také sociologicky posuzovány,
má-li podnik přispěti k tomu, aby se jeho členové vyvinuli
harmonicky v lidi spokojené, pio tvořivou práci zanícené.
Každému podniku jistě záleží na tom, aby se jeho zaměst
nanci přizpůsobili jak požadavkům společné souhry, tak
1 přátelskému, harmonickému chování jednoho ke druhému.
K tomu mají napomáhaťi a také v mnoha podnicích napomá
hají různá zařízení rekreační, jako sportovní kluby, odbory
šachové, divadelní a j. Nesplnily-li ještě vždy a všude své
poslání, t. j. zvýšení družnosti, není to vinou podnileu, nýbrž
osazenstva, a to speciálně v závodech továrních, kde se ještě
nepodařilo sbližitl dělnictvo a úřednictvo dostatečnou měrou.
Vinu na tom nese jednak vzájemná nedůvěra, jednak 1 roz
dílnost společenského chování a celkového životního slohu
a zejména přemrštěná zpo li tisov anos t celého života.
K tomu přistupuje ještě okolnost, že dělníci, zejména ti
mladší, dílem z nezkušenosti, dílem však 1 vlivem propa
gandy, pokládají manuální práci za důležitější pro výstavbu
státu a společnosti, a úředníky, snad s výjimkou technických,
za pohodlné povaleče.
Ať se řeší jakýkoli problém na společných schůzích, debata
se obyčejně přesune za chvíli na pole politické, většinou
k tomu ještě osobní, a na něm také uvázne. To však je na
mnoze cizí úředníkům, zejména těm starším, Irteří byli
zvyklí v podniku klidně pracovat a politisovánl se věnovat
nejvýše mimo své pracoviště, jež se však dnes zhusta stává
politickým kolbištěm 1 druhý a následující dny po schůzi.
A tak dnes vidí, že politikařením se ztrácí, mnoho drahocen
ného .času, že takřka není jednoho rozhodnutí, které by ne
bylo nějakým způsobem ovlivněno politikou, ale vidí ještě
něco horšího. 2e totiž — a to platí zejména o podnicích znárodhětnýcJj — vedouc! místa byla efesazeňa vesměs převážně
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poBtieky. V novinách a tety řečníků ae anůže tvr<St opak

Bebedůrazněji, -úředníku, který v tom je a žije, nikdo nena
mluví, že je něco bílé, když vidí, že je to černé. Volání po
odbornosti zůstává pouhým voláním, ne sice všude, ale na
mnoha místech, a stěžují si na to nejen noviny, ale i odborné
Msty neutrální. Nezkušení lidé, kteří by v normálních pomě
rech sotva ještě mohli býti přednostou anebo i jen zástup
cem vedoucího některého oddělení, stali se velícími generály
rovnou z desátníka nebo četaře.
To vše působí na uvědomělé a se svým závodem poctivě
■mýšlející úředníky velmi tísnivě, nejen z pocitu uražené sta
vovské hrdosti, ale i proto, že tím vidí ohrožen svůj podnik,
B Ovšem s ním o svou existenci.
Nesmíme totiž zapomínati, že všechna inteligence, tedy
fi soukromé úřednictvo, má ve své povaze určitý rys idealisační, jak co se týče svých myšlenek, tak i co se týče svého cho
vání. I když tento rys u soukromých úředníků jako lidí prak
tického života není tak vyvinut a vyhraněn jako u inteligence
spíše akademické, oddané theorii spíše než praxi, přece jen
tu je a nutno s ním také počítat. Tento rys idealisace spolu
S určitou sociální distancí, danou vyšším vzděláním, činí
inteligenci citlivější spíše v oblasti duchovní, než v oblasti
hmotné, jejíž nedostatečnost dovede často tak hrdě potlačit!,
třeba 1 z důvodů falešného prestiže.
Valná většina soukromých úředníků je sice politicky orgarisována. Někteří podle svého přesvědčení, jiní z důvodů
konjunkturálních. O těch druhých mluvit nechci. TI, kdož
čil za svým přesvědčením do stran radikálních, jsou velmi
zklamáni. Poznali, že' jsou více méně pouhou »vatou·?, slou
žící ke zvýšení objemu strany, ale nic více. Strany nepřinesly
inteligenci, s výjimkou snad několika funkcionářů, celkem
nic, než zklamání. Není proto divu, že se v jejich řadách roz
máhá určitá apathie, ne-li dokonce odpor.
Stála-11 naše Inteligence, celkově vzato, vždy ochotně a
E přesvědčení v popředí sociálních snah, platí to zejména
o soukromém úřednictvu, které svým stykem s dělnictvem
mělo k němu mnohem blíže než vrstvy ostatní, a proto také

Německá federace
Chcete Německo federované, nebo sjednocené? Ci
tovou reakcí každého Čecha na tuto otázku je přiro
zeně a samozřejmě: Chceme Německo roztříštěné na
řadu států a státečků, navzájem se svářících a už pro
to nás neohrožujících.
To je reakce ryze citová, řekli jsme, přirozená, kte
rá má jen jednu chybu: oď skutečností 1946 zalétá do luzných vidin minulosti z let před rokem
1870. Správně proto memorandum československé vlá
dy pro jednání s Německem neřešilo otázku federaligace nebo sjednocení Německa jednoznačně a přímo
(už také proto, že v tiskových polemikách o výhodách
(jednoho či druhého řešení se nikdy představa federovaného Německa blíže nedefinovala), nýbrž že sou
středilo svou pozornost na ústřední a základní bod: na
otázku nejúčinnější kontroly německého života
politického a hospodářského. A nám všem je zajisté
jasno, že tato kontrola Německa bude účinná jen
tehdy, bude-li prováděna všude na západě i východě
jen společnou shodou všech čtyř velmocí, a že už mé
ně důležito bude, zda tato ústřední kontrola bude do
zírat nad sjednoceným Německem nebo autonomními
státy německými.
Ačkoli by se na první pohled zdálo, že je příjemnější
a méně nebezpečné každému Čechu jednat s Bavorá
kem, Sasem, Hesseňanem nebo občanem Porýnského
státu, než s členem 70milionového jednotlivého bloku,
nelze se dát unášet jen těmito city, vyvěrajícími ze
vzpomínek na Evropu před 19. stoletím, kdy tu nebyl
velký blok Němců a kdy ostatně zcela jiné síly byly
ve hře. Tento výlet do minulosti nelze však podnik
nout bez nebezpečí, že nás ze snění o bývalých němec
kých knížectvích a královstvích probudí rána přítom
né skutečnosti, kterou je prostě a jednoduše existence
70milionového německého národa.
Naším názorem je, že Adolf Hitler dovršil sjednoeovácí snahy Němců, které se od roku 1870 táhly ně
meckou politikou jako. naprosto zřetelná červená niť!
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jeho anahy nejlépe chápalo. Toto sociální cítěni zůstalo v něm
zachováno, a proto dává se také ochotně do služeb nových
•mérů, vyjádřeným plánovaným hospodařením.
Přesto se však nesmí přehlédnout!, že i trpělivost inteli·
gence má své meze a může její kroky obrátit! nakonet
opačným směrem, než kterým se původně na cestu vydala
Víme všichni, že fašismus není ještě docela mrtev. Nevhánějtme proto inteligenci do jeho náruče, třeba i jen tím, že uči
níme inteligenci apolitickou. I v tom je nebezpečí.
V inteligenci vězí vždy kus idealismu. To dokázala za po
slední války, kdy po dlouhou dobu vedla náš odboj téměř
sama. Svůj idealismus, i když někdy spíše podvědomě, pře
náší i na svou práci. Efekt práce, t. j. její výsledek kvalita
tivní i kvantitativní, není jen otázkou fysickou, ale í sociálni
a duševní. Dnes tím více, že ode všech těchto činitelů závisí
ve značné míře i zdar a úspěch našeho plánování. Voláme
stále po zvýšení výkonu. Výkonem sj představujeme hlavně
zboží, a to je také skutečně to nejdůležitější. Ale ani zboží
není výsledkem práce jen fysické i ta duševní je důležitá
a někdy i důležitější. Jenže dnes se téměř výhradně zdůraz
ňuje práce hlavně fysická. Tím se eo ipso staví práce du
ševní do pozadí. I když bez rozpaků připouštím, že ne vše
chna práce v kancelářích je prací duševní, přece jen ta du
ševní má převahu, třeba ne početní, za to však kvalitativní.
Nezaslouží sl proto, aby byla kýmkoli přezírána a stavěna
pod práci fysickou.
K úspěšnému provedení díla tak významného, jakým je náš
■dvouletý plán, potřebujeme především sociální klid, s nímž
je v protikladu zatlačování a přezírání duševní práce v ne
spravedlivém nepoměru s prací manuální. Klid sice máme,
ale není upřímný, protože nejsme ani my k sobě upřímní.
A nebudeme k sobě upřímní, dokud se blíže nepoznáme. Mož
ná, že má někdo na tom zájem, abychom se nepoznali. To
bylo snad methodou kapitalistů, kteří využívali jedné třídy
proti druhé. To však nemá být methodou dnes, kdy solidarita
všech stavů — starý to programový článek strany lidové —
stal se vedoucím heslem 1 tří socialistických stran, z nichž
některé se velice brání proti označení strany jen dělnické.
Z
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Dr Ivo Ducháček
Dodejme k tomu: Bohužel! — ale to je vše, eo také
můžeme učinit. Národní jednota Němců je, bohužel,
faktem. V tomto bodě ostatně mezi německými poli
tickými stranami, ať jsou v západních pásmech pod
anglosaským vlivem nebo ve východním pásmu pod
sovětským vlivem, je vzácná jednota myslí.
Zajisté dalo by se uvažovat o tom, že by Německu
bylo federační řešení vnuceno. Vše lze s pomocí bajo
netů vnutit ·— ale jak dlouho se kterékoli násilné ře
šení udrží? Jen potud, pokud by spojené armády An
glie, Ameriky, Ruska a Francie chtěly mobilisovat a
byly ochotny ozbrojenou mocí po každé zakročit, kdy
koli by se pokusilo Badensko a Hessensko splynout
v jeden státní celek. Nebudeme ovšem tak naivní, že
bychom věřili, že na příklad v roce 1970 by se ozbro
jené síly velmocí daly na pochod jenom proto, že by
Němci dvou federovaných německých států chtěli
splynout v nový společný stát.
Za předpokladu společné účinné vrchní kontroly se
strany všech čtyř velmocí nemělo by, pokud jde
o ústavní a správní uspořádání nového německého
státu, být vnucováno Němcům nic, co by nebylo nese
no přítomnou skutečností (a nikoli ovšem Vzpomín
kami na minulost), nebo o čem by si spojenci nebyli
jisti, že i za dvacet let budou chtít silou na Němcích
vynutit. Decentralisace co nejširší? Ano. Podpora
všech autonomních německých sil? Ano. Podpo
ra autonomního vývoje v jednotlivých správních cel
cích, které budou jistě mít administrativní hranice
dřívějších státních celků ? Ano! Vnucovat však stroze
federační řešení Německu, při čemž by západní fede
rační skupina byla ovlivňována jedním směrem a vý
chodní federační skupina směrem opačným? V zájmu
evropského míru a spolupráce velmocí: Nikoli!
V tomto směru jisté kritiky zasluhuje i francouz
ský názor na budoucnost Německa, ačkoli jinak
s francouzskými názory (na příklad odtržení Sárska
a ^mezinárodnění Poruří) lze plně souhlasit Fran
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couzský návrh totiž doporučuje, aby ústřední (!) zá
konodárný sbor německý nevznikal volbou, nýbrž
jmenováním, z jednotlivých členských států. I to je
návrh, kde je víc vzpomínek než dnešních skuteč
ností. Tak tomu bylo v Německu v letech 1815-1856.
Návrat sto let zpět do údobí, které znalo Viléma a
Hitlera, dynamický nacionalismus a zvrácený šovinis
mus Hitlerovy éry, nezdá se nám být v dnešní době
uskutečnitelným. Nicméně i tento jasně decentralisační
plán francouzský připouští, že by si takovéto Ně
mecko přece jen ústředně spravovalo obor zahraniční
politiky, financí, hospodářství, zásobování, dopravy,
pošt a zemědělství.
Široká autonomie, daná jednotlivým zemím, funkční
decentralisace — to vše není v rozporu ani s předsta
vou moderního státu, ani s německou skutečností.
Nedávejme však umělou stavbou, za niž ani jeden že
spojenců nebude chtít za dvacet let obětovat ani tisíc
dolarů nebo rublů, tím méně životy svých občanů,
Němcům první cíl pro nový revisionismus. Mohlo by
se stát, že v zápalu rozpravy o ústavě německého
spolkového státu nebo o ústavách jednotlivých ně
meckých republik by svět pozapomněl na to nejdůle
žitější: na přísnou a dlouhotrvající kontrolu všeho
německého života a počínání.
Zabýváme-li se dnes otázkou ústavní budoucnosti

Kladsko domů
Vážená redakce! Váš článek »Polská kampaň proti CSR«
mne přiměl k tomu, abych Vám zaslal několik úvah, týka
jících se našich územních požadavků vůči Polsku.
Píšete, že čs. vláda, Jednajíc opravdu v duchu slovanské
vzájemnosti, nevznáší na londýnské konferenci oprávněný čs.
požadavek na Kladsko. Jejím přesvědčením je, že je třeba
soustředit všechno úsilí na zachování a zaručení polských
západních hranic a nijak toto úsilí nekomplikovat. Požadavek
na Kladsko je přesunut z jednání mezinárodního na jednáni
dvoustranné — podle sdělení státního tajemníka dr. Clementise.
v
K tomuto usnesení bychom se my všichni, kteří si ze srdce
přejeme pravé bratrské soužití s naším větším sousedem, dali
náš radostný souhlas, kdybychom věděli, že povede k cíli.
Přáli bychom si, aby mezi námi a Poláky nebyla žádná pře
hrada; vždyť jsme velmi blízkými příbuznými a k obapolnému porozumění si nepotřebujeme slovníku, nepotřebujeme
tlumočníka. Každý, kdo poznal zblízka Polsko a Poláky, kdo
mezi námi delší čas přebýval a měl k nim srdečný vztah, kdo
poznal jejich literaturu a jejich umění, kdo vlastníma očima
viděl, s jakým rozmachem se po prvé světové válce povznesli
nad utrpení a bídu, ten k nim pojal úctu. Mohli jsme poznat
pracovitost a šetrnost polského dělníka, dovednost a inteliligenci řemeslníka, schopnost inteligenta, jehož vzorné spo
lečenské chování bylo všeobecně známé.
Poznali jsme však také hlubokou Lásku k vlasti, která
byla společná všem vrstvám, viděli jsme, že Polák je ocho
ten obětovat vše pro svou vlast a že lpí na každém kousku
země, kterou považuje za svou a že o její zachování bude
urputně bojovat. Nevíme, jak se duševně vyrovnal se ztrátou
východních oblastí, ale tušíme, že tím houževnatěji bude trvat
na tom, aby mu to, co nyní na západě získal, zůstalo. Víme,
že Poláci jsou obratní diplomaté, kteří sledují v prvé řadě
jen a jen dosažení svého cíle, zvláště jedná-U se o požadavky
územní. My staří se dobře pamatujeme, jak v rakouském
parlamentě obětovali svým vlasteneckým zájmům zájmy slo
vanské. Naše očekávání, že výsledek první světové války
upraví cestu ke snadnému a ochotnému soužití nás obou, se
nesplnilo. Po slibných začátcích, při kterých došlo k obapolné návštěvě diplomatů, vědců, umělců a sportovců, při
kterých brala veřejnost velkou účast, nastalo náhlé ochla
zení, při kterém ani naši přívrženci a přátelé nebyli s to,
aby uhasínající přátelský zápal rozdmýchali. V té osudné
době a při následující zatěžkávací zkoušce museli jsme s po
litováním zjistit mizivý pozůstalý počet našich přívrženců a
přátel. Ale i tenkráte jsme měli pro ten smutný postoj na
šich bratří omluvu, a neštěstí, které pak potkalo naše slovan
ské bratry, jsme hluboce cítili s nimi a namlouvali jsme si,
že, vyvázneme-li z toho velkého neštěstí, pak již půjdeme
nerozlučně spolu. Po vítězném německém tažení v roce 1939
potkal jsem jednoho našeho odpůrce, podal jsem mu ruku a
vyslovil mu soustrast, zároveň však výrazy povzbuzení. On
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porazeného Nemecka, činíme tak zejména proto, aby- ■

chom přirozenou citovou reakci českého člověka na
spor, jenž probíhá ve sloupcích světového tisku, opra
vili některými skutečnostmi Ostatně nezdá se, že by
otázka federovaného nebo sjednoceného Německa
byla v nastávajícím jednání mezi velmocemi otázkou
hlavní. Objevila se vlastně jen na pokraji a skutečné
ho a nebezpečného významu by mohla nabýt jen
tehdy, kdyby se federačním řešením mělo zakrýt a za
retušovať skutečné rozpůlení Německa na průmyslo
vou část a na oblast pod východním vlivem. Jinak
rozumné hlasy na západě a na východě dnes už začí
nají uvažovat v liniích, naznačených v tomto článku.
Minulou středu londýnské »Times« napsaly správně:
»Německá jednota je přírodní zjev. Tato jednota může
být nebezpečná, ale mohlo by být ještě nebezpečnější
chtít ji potlačit ústavními poloopatřeními. Skutečnou
zárukou je jedině dohoda velmocí, které se 10. března
sejdou v Moskvě.« A podobným směrem nese se i zce
la nový, smírčí návrh sovětské Ukrajiny, která dopo
ručuje autonomní německé státy pod ústřední
vládou. Je to zdravý obrat v polemice, jejíž zápal
by byl mohl vést západ k nepřirozenému (a historic
kému vývoji v Německu neodpovídajícímu) řešení ná
silně vnucené roztříštěnosti a východ zase k zbyteč
nému zdůrazňování centralistické vlády.
Čtyři čtenáři
pak mi pravil: »Vidím teď, že jsme šli falešnou cestou. Na
cházíme se oba na jednom koni, vy i my. Teď pojedeme spolu
— a dá-li Bůh — pak také«. Tato slova kdysi význačného Po
láka mné dala naději, že nyní je cesta ale skutečné volná,
že nás již nic nebude dělit.
Ke svému velkému politování musím však zjistit, že náš
bratr s našeho koně sestoupil, sedl na svého a nehodlá jet
s námi.
Nynější situace, jak se nám jeví, není slibná a není jasná.
Chceme našemu ministerstvu zahraničí důvěřovat, že věc
přivede k dobrému cíli. Nám však, kteří jsem poznali zásadu,
nutnou zachovávat při všech vyjednáváních, i přátelských,
se nezdá, že druhá strana, byvši při hlavních vyjednáváních
uspokojena, bude nakloněna uspokojiti i požadavky svého men
šího souseda. Kdyby snad i chtěla, víme-li, zda jí to lid do
volí? A lid je dnes rozhodujícím činitelem tenkrát, kdy stát
ní!^ nemůže dále.
Kdo zná mentalitu našeho souseda, kdo ví, jak se již ve
sporných územích po domácku zařídil a jak si tam počíná,
jak na těch územích celý národ lpí, ten neuvěří, že se jich
z ohledu na slovanskou vzájemnost a shodu vzdá. V politice
platí tvrdá, životní pravidla. Nemohu věřit, že by nám to
naši polští bratři mohli mít za zlé, kdybychom se v odpověd
ném čase a na odpovědném místě domáhali toho, nač máme
právo. Chtějí-li, aby jejich úsilí nebylo na londýnské konfe
renci komplikováno, pak nechť nám dají závazné prohlášení,
že naše územní požadavky splní. Nedají-li nám záruku teď,
pak je oprávněná pochybnost, že se to stane, až budou sami
uspokojeni. Jsem přesvědčen, že by náš soused nejednal jinak,
kdyby byl na našem místě.
Zdůrazňuji ještě jednou, že máme důvěru ve vedení naší
zahraniční politiky, která bezpochyby ví, co chce. Kdyby
byla v pochybnostech ohledně dosažení našich nároků, pak
by se o to postarala, aby naše veřejnost nebyla poučována,
že na ně máme nárok a v tom případě by se muselo hledět, aby
vzájemný vztah obou národů se nekalil. Naším cílem je jed
notit a ne záštlplně dělit.
Fráňa Svojan, Pardubice.
•
Po zprávách v rozhlase 1 novinách, že Československo žádá
jen 820 lun německého území, nastalo v naší veřejnosti velké
zklamání. Nikde nebylo zmínky o Kladsku, Hlučínsku a Hlubčicku, o nichž každý předpokládal, že budou na předních mís
tech v řadě našich požadavků. Nikdo si nedovedl vysvětlit!
toto mlčení a jaká taktika je tím sledována. Nyní po odstu
pu 14 dnů se poodhrnula rouška tajemství a dovídáme se, že
tento důležitý problém nemá býti řešen na mírové konferenci,
nýbrž přímým jednáním s Polskem.
Znajíce Poláky nejen podle jejich jednání v r. 1920, t. 1938,
ale i z poslední doby, obáváme se, že tento postup nám ne
poskytne naději na příznivější výsledek. Zejména, kdyby se
Polsku nepodařilo udržet! hranice na linii Odra-Nisa a museli

ustoupit! na východ, pak teprve by nebyli ochotni vyhovětl
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našim územním požadavkům. Varujeme proto důrazně před
přímým jednáním a plně souhlasíme s Vašim článkem »O Ně
mecko a jeho hranice«, otištěném v č. 4. »Obzorů«, zejména
a posledním jeho odstavcem. Poněvadž naskytá se nám snad
poslední příležitost, abychom se domáhali navrácení krajů
České koruně uloupených a odčiněni křivd na nás spáchaných,
nesmíme se dopustit! nějaké chyby.
Před 2 roky asi málo Poláků vědělo, kde jsou Krkonoše,
a nepřišlo jim ani na mysl, že by kdy polský voják stanul
v Kladsku, na Sněžce, či na Nise před Žltavou, u Zhořelce
neb Štětina. Dík postupimské konferenci spadlo jim toto úze
mí do správy. Dnes činí si na tyto kraje nárok, jako by to
bylo území od věků polské a sotva budou ochotni dobrovolně
ae vzdáti i nepatrné části.
Nově získané polské západní kraje jsou řídce obydleny,
jen 35 lidi na 1 knr (ostatní Polsko má asi 70 obyvatel na
1 km3), ale Poláci lpí na každém m2 půdy. My, při průměrné
lidnatosti v Cechách asi 98 a na Moravě 108 na 1 km1, mohli
bychom spíše vrácené kraje osidliti.
Odstoupili jsme SSSR přes 12.000 km’ Podkarpatské Ukra
jiny a máme proto jistě nárok aspoň na částečnou náhradu
z území Německa. Veřejnost proto žádá, aby se požadovalo
připojení celého Kladska o výměře cca 16.000 km2 (113 obcí),
Hlubčicka a Ratibořská až k oderskému přístavu Kozlí, aby
hranice byly posunuty pod severní svahy Krkonoš do vzdá
lenosti 10—15 km, jak již v polovině června v r. 1945 v po
dáni Krkonošské župy Klubu českých turistů (3 alternativy)
bylo ministerstvu zahraničí navrženo.
Náš politický okres od Mumlavy u Nového Světa-Harrachova ke Sněžným jamám tvoří státní hranici a proto máme
živelný zájem na jejím příznivém stanovení. Jsme si dobře
vědomi její dosavadní nevýhodnosti, o čemž přesvědčili jsme
se za mobilisace v r. 1938, kdy vojíni z našeho kraje stáli
v předních liniích. Tato skutečnost nás opravňuje k tomu,
abychom pozvedli svůj hlas a varovali, dokud je ještě možná
náprava. — S projevem úcty Sekretariát čs. strany lidové
v Jilemnici.
•
Skutečnost, že odpovědní ředitelé naší zahraniční politiky se
rozhodli, že nevznesou na mírovou konferenci požadavek, aby
nám bylo vráceno Kladsko, Ratibořsko a Hlubčicko, vzbudila
zneklidňující údiv u mnohých prostých Cecilů. Krejčí, zámeč
ník, zemědělský dělník, domkář, rolník se ptají známého,
bezvýznamného inteligenta, v čem je záruka, že Poláci, až
jim mírová konference přiřkne tyto staré české kraje, se jich
potom vzdají a že nám je dobrovolně odstoupí. Tu přichází
na mysl: v téže době, kdy prostí čeští lidé, živící se namnoze
manuální prací, projevují tolik starosti o osud CSR a o dě
jinnou spravedlnost, nápadně mlčí ti, kdo sedí na Pegasu a
pro něž je psaní životní radostí i nutností. Ci pro ně — jež
přece považujeme za avantgardu národa — stačí, že se svého
času podepsali na manifest Kulturního svazu nebo Kulturní
obce? Vyplatilo by se hledat! mezi našimi spisovateli ducha
Boženy Němcové, Aloise Jiráska atd. atd.
J. 2Ĺ
•
Veřejnost byla z povolaných míst ujišťována, že včas bu
dou uplatněny naše územní požadavky, zejména vůči Němec
ku. Veřejné projevy (viz projev pro Lužici 27. července 1945
a j.) za účasti podepsaného a odstoupení Karpatské Ukrajiny
daly předpokládat, že naše stanovisko bude přijato a že CSR
vyjde z války nezmenšena. Vzniklo Sdružení za spravedlivé

hranice CSR, které na mnoha projevech budilo zájem a pod
poru pro vládní akci, přihlásilo se tisíce členů a činnost spol
ku došla uznání i na místech nejvyšších.
Když zájem veřejnosti vzrůstal, byly stanovy spolku za
mítnuty, takže sice existuje, ale činovníci, poslušní zákonů,
žádnou činnost nevyvíjí. A co se stalo? Zahraniční výbor
NS před odjezdem naší delegace do Londýna si vyžádal své
svoláni, aby byl informován, neboť veřejnost byla znepoko
jena tím, že naše hlavní hraniční požadavky se mají vyříditl
později, mimo mírovou konferenci, s Polskem, které žádnou
záruku nám nedalo a naopak vypovídá Čechy a Slováky ze
sporných území Slezska, Oravy a Spiše.
Sdružení, nemohouc podle svých stanov sdružovat! Čechy
a Slováky na podporu snah naší vlády za úpravu hranic, žádá
veřejnost, aby se domáhala svými uznanými organisaceml
takové úpravy hranic, aby republika byla zabezpečena. Mí
rová jednání upraví hranice Evropy na staletí, takže platí
zde: Teď anebo nikdy! Jsme ochotni spolupracovat s kaž
dým, kdo uznává, že nyní se jedná o stavbu základů naší
vlasti. — Dr Jan Červenka, předseda Sdružení pro spravedlivé
hranice ČSR,

Z dopisů redakci
Velrybí maso.
Vážená redakce! V č. 5L—52., na str. 807., jste uveřejnili
noticku pod názvem »Velrybí maso v Londýně«. Obávám se,
že vývody pana předsedy Lighfoota vzbudí ve čtenářích zce
la mylný názor, případně labužnickou touhu. Mám o věd
jiné mínění, a to z vlastní zkušenosti.
Na svých toulkách světem navštívil jsem též přístav Oginohamu v severovýchodním Japonsku. Je to středisko japon
ského velrybářského průmyslu. Pobyl jsem tam několik dní
a za tu dobu bylo uloveno a na břeh po šikmo z moře vy
stupujícím můstku vytaženo sedm velryb. Na břehu jsou
mohutná těla těchto největších ssavců rozdělávána a zužitko
vána. Byla to tedy vhodná příležitost vše si důkladně pro
hlédnout. Pomocí vrátidla strhávali dělníci dlouhé, tlusté
pruhy tuku a dopravovali do dílny ke škvaření. Jedna z vel
ryb byla kojící matkou — ochutnal jsem tedy i velrybí mlé
ko. Bylo husté jako šlehačka a vskutkn točné — totiž vy
sokým obsahem rybího tuku, po kterémž odpudivě chutnalo
a zapáchalo.
Vyžádal jsem si střepinu explosivní špice harpuny, dále
část velrybích kostic a notný kus masa. Kuchař na lodi se
snažil všelikým kořením chuť a zápach utlumit! — marně.
Naučil jsem se za dlouholetého pobytu na moři a v různých
zemích světa jisti mnohé exotické pochoutky (ústrice, mušle,
kraby, sepie, chobotnice, t. zv. mořské blechy, ba 1 durian),
ale tady jsem kapituloval. Dobrovoínítí-ochutnavači hrdinně
se snažili, aby aspoň jedno sousto spolkli, ale těch bylo pra
málo.
Kuchyně, a hlavně hrnce, ještě dlouho zapáchaly. Ba ně
kteří si jídlo zošklivili a kuchyni se vyhýbali. Kuchař koupil
totiž z nedostatku jiného masa (hovězího je v Japonsku má
lo) dva vepře, ale jak se začalo maso vařit, celá loď se na
plnila odporným zápachem. Nikdo to nejedL Dostali to rybič
ky a krabi. Vepři byli krmeni velrybím masem a neměli
sádlo, nýbrž rybí tuk. Také slepičí vejce nebyla z téhož dů
vodu požlvatelna, leda snad pro Eskymáky.
Za první světové války navrhoval jeden rakouský profesor
péci pro ruské zajatce chléb z pilin. Je prý velmi chutný
a výživný. Pochybuji však, že pan profesor se jím vskutku
živil. Právě tak pochybuji, že by velrybí maso bylo pro ev
ropské žaludky běžně snesiteino.
Maritimo.

Smíšená manželstvL

• Za dvouletky: i,Dnes nejsme spokojeni la svým in/konem.
Bereme si práci domů.“
(CarreJourJ
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Vážený pane šéfredaktore! Pracuji v pohraničí jako listo
noš. Pii výkonu své služby pozoruji zde vývoj v osidlování
a poznatky z něj jsem shrnul do těchto řádek:
Ožehavým problémem našeho pohraničí jsou t. zv. smíšená
manželství. Ačkoli uplynulo již 20 měsíců od našeho osvo
bození, nejsme s to uvést! jej do pořádku. Čím se provinili
tito příslušníci našeho národa, že s nimi tak macešsky jed
náme? Proto, že se žena v mládí vdala za muže, který byl
Němec, nebo opačně? Vždyť konečně tenkrát to nebyl žádný
národnostní zločin, nikdo jim v tom nebránil! Proč tedy dnes
se mají z toho zpovídat a kát, nebo dokonce nechat trpět své
děti, které teprve za nic nemohou? Přiznejme si, že bychom
měli my, kteří jsme sem přišli, před mnohým tím často pře
zíraným t. zv. »starousedlíkem« smeknout, neboť mnozí
z nás, žijíce v takovém germánském ovzduší, by možná ani
tak dlouho nátlaku Němců neodolávall. Ano, potrestat ty,
jejichž prokázanou vinou naši lidé trpěli; to žádá spravedl
nost. Nedopusťme však, aby při vykonávání těchto spra
vedlností byly vyrovnávány osobni účty, nebo byly prosazo
vány zájmy majetkové, jako se v mnoha případech děje.
Jak k tomu na příklad přijde žena, dobrá Češka, která po
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mnoho let pomáhala svému muži Němci, Jinak dobrému člo

věku, budovat a scarat se o rodinný majetek, aby svým dě
tem, které také už od malička přikládaly ruce k práci na
společném díle, usnadnila jejich existenci a sobě ve stáří za
jistila po rušné pouti životem trochu klidného odpočinku,
dnes za to vše očekává, že bude ze svého i s dětmi vyhozena,
nebo jí bude dovoleno, aby si svůj vlastní majetek koupila.
Za co, to už se nikdo neptá; ať se třeba do smrti dře!
Je obdivuhodné, jak se každá taková žena dodnes o tento
»svěřený« jí majetek svědomitě stará, 1 když musí mnohdy
zápasit s nepřekonatelnými potížemi. Nemyslíte, že všichni
tito lidé byli už dost potrestáni za viny nespáchané a že bylo
už dávno na čase, aby byli z této nejistoty vytržení? Což
s nimi ani trochu necítíme? Vždyť je to vlastně naše česká
krev, a my dnes, kdy musíme počítat a každou její kapkou,
nesmíme a těmito cennými pro nás životy hazardovat! Na

jedné straně voláme po dětech a nových lidech a zde si ne

x
dovedeme vážit možnosti, získat po nepatrné převýchově
značnou část lidi dobrých, ba namnoze lepších, než jsou ti

naši »křiklaví vlastenci«!
Často zde slyšíme také hlas: ».... To se dělá v zájmu bez
pečnosti naší vlasti.« Jestli se někdo domnívá, že odsunem
Němců jsme navždy odstranili nebezpečí, hrozící nám s jejich
strany, ať se nemýlí. Toto nebezpečí jsme posunuli jen za
hranice našeho státu, kde nás jeho přízrak bude strašit dál,
zesílen o nenávist k nám proto, že museli od nás odejít.
A státní bezpečnost v pohraničí? Věříte, že bude zajištěna ta
kovými individui, jakými se to tu teď hemží (polomaďary,
cikány atp.) ? S těmi jistě nemůžeme počítat jako spolehlivý
mi ochránci hranic. Proto je nutno dostat sem co nejvíce lidi
spolehlivých, kteří jsou si vždy a všude vědomi své odpověnosti. Jenže dosavadní osidlovací politikou toho nelze dosáh
nout, poněvadž za nynější situace ti pořádní, pokud tu ještě
jsou, brzy odtud utekou.
J. v., listonoš.

KULTURA VE SVĚTĚ I U NÁS

Vědecké řešení stavebních
problémů

kniha. Myslím zejména na studii opata
Kniha o Alfreda Fuchsovi,
dr. Jarolímka o Fuchsově katolicitě, na
kterou k 25. výročí křtu a B. výročí články dr. Urbana, P. Opaska, P. Kle
umučení tohoto žurnalisty a člověka menta, dr. Miklika, dr. Braita, na skizBožího uspořádal dr. Ctibor Mařan (v zu Skoumalovu, Běly Dlouhé, dr. Vilé
edici Rozprav - vydalo nakL Propagan ma Hájka, dr. Hořiny a Karla Weiricha.
da v Břevnově, cena 170 Kčs) zaslouží A ovšem neméně na všechny stati po
si připomínky právě v těchto dnech, řadatele sborníku, mladého přítele a ná
kdy se znovu blíží výročí (16. II.) Fuch- sledovníka Fuchsova dr. Ctibora Mařasovy mučednické smrti. Dr Alfred na, který v knize s pietou a pečlivostí
Fuchs byl v českém katolickém inte shromáždil taktéž všechna svědectví o
lektuálním světě zjev zvláštní a více vítězné smrti křesťanského mučedníka.
méně ojedinělý. Zatím co se převážná Tisícům lidí, především vzdělanců, jimž
většina našich »integrálních« katolic
vzdělání a výmluvnost Fuchsova pomá
kých intelektuálů mezi dvěma válkami haly najít bezpečnou orientaci v bludišti
zhlédla na nesmiřitelnosti, síle výrazu, moderního světa, přináší tak Mařanův
ne ovšem vždy už tolik na bolestném sborník doklad o křesťanu, který byl
utrpení a vyznavačství Chudého, jak se hotov
smrtí zpečetit, co slovem, perem
jim nabízely z díla francouzského obra a životem vyznával a hlásal.
Jhl
Léona Bloye, představoval dr. Alfred
Fuchs jiný typ moderního evropského Satira na morzakory?
křesťana, typ, jehož nejdokonalejším
Nad románovou prvotinou mladého
ztělesněním a vzorem je patrně Angli
čan G. K. Chesterton. Oba, Chesterton filmového referenta se sklonem k ironii Bloy, stali se českému katolickému sujícímu postoji, Jiřího Brdečky, které
světu důvěrně známí velmi brzy po prv bylo dáno výmluvné pojmenování »Li
ní světové válce zásluhou Josefa Flo monádový Joe« (vydal Alois Hynek,
riana, Kuncířova nakladatelství a kruhu Praha), nutno se skutečně zamysliti &
otázkou. Podle naklada
kolem Durychova »Rozmachu«. Zaslou nevyslovenou
žilo by si jednou zevrubnějšího vypsání, telského doprovodu bylo autorovým únotně zesměšniti onu
které rysy v české povaze (jistě na př. myslem skutečně
složku lidové četby, pohybu
sklon k vážnosti až tragické), které his proslulou
jící se za hranicemi písemnictví, ale
torické události z kulturních bojů v po většině
čtenářů zůstane utajeno, v čem
sledních desítiletích a které zjevy sou ono zesměšnění
když vášniví
dobé způsobily, že český intelektuální čtenáři krvavýchspočívá,
příběhů z Divokého
katolicismus se převážně ovlivnil bloy- západu přijdou si při
četbě této knihy
ovskou Inspirací a nikoliv jistě stejně bohatě na své.
hluboce věřící, ale veselejší, jasnější,
Vraťme se k historii vzniku tohoto
klidnější a bezpochyby také zdravější románu.
Za doby nesvobody měl autor
křesťanskou filosofii G. K. Chestertona. pěkný úspěch
se svou scénickou sati
Dr Alfred Fuchs byl tedy spíše chester- rou téhož jména,
jíž se mu skutečně
tonovec. »Byl to typ křesťanství« — pí podařilo nastaviti křivé
zrcadlo pochyb
še o něm v Mařanově sborníku v jed
zálibě určitých čtenářských vrstev v
nom z nejkratšich, ale také nejhodnot né
podobného druhu. Ovšem, zde by
nějších příspěvků Aloys Skoumal — »na četbě
la ještě jedna věc, která nemálo přispí
jaký nejsme u nás v kruzích intelektu vala
k pravému účinu na diváka, totiž
álních zvláště bohatí: křesťanství lásky, možnost
scénického vyjádření spodní
sympatie, mírností, smířlivosti, velko myšlenky
autorovy i režisérovy. Posta
dušnosti, pokory. Křesťanství uvědomě vy na scéně
opravdu mohly působiti
lé, živé i žité, aktivní 1 agilní a přitom směšně a odstrašujícím
způsobem, když
zcela nehysterické, křesťanství vpravdě pronášely ony nehoráznosti,
přehnané
saleslánské«. Byl to onen typ křesťan ironickým autorem až přes hranice
ja
ského vzdělance, o němž piati slavná vě
pravděpodobnosti. Při románo
ta: »Un bon chrétien est un libéral, qul kékoli
zpracováni nestačí ovšem pouhé
ľ'gnore. — Dobrý křesťan je liberál, vém
zachycení vtipných nebo dráždivě směš
který si to neuvědomuje.« Dr Alfred ných
dialogů. Tady musí autor epickou
F:’c.hs byl křesťanský universallsta s ob- složkou
románového příběhu doplňovati
sr.hlým a všestranným vzděláním, s ži řeči svých
tady jenom autor
vým a životným smyslem pro aktualitu, může čtenářepostav,
prováděti spletí grotesk
s bystrým postřehem pro palčivost pro ních situací, tady
je prostě zapotřebí
blémů, jimiž je prosycena moderní do často podrobného líčení,
kde ovšem ne
ba. Ryl to veskrze moderní křesťan, na ní
pak možno vždy zachovat! ironisujídaný vzácným darem rozumětl době. U- cí notu.
vědomujete si všechny tyto věci znovu
Tyto výhrady ovšem neznamenají, že
a znovu, když před vámi vyvstává sym by román Brdečkův byl hoden zatrace
patická a vpravdě lidská osobnost Fucli- ní. Stručně řečeno, je tu toliko pochyb
sova v zrcadle studií, statí, vzpomínek nost, že splní dobře svůj úkol u těch,
w črt, jak je nashromáždila Mařanova proti kterým je namířen. - F. Jakubův.

Ministr práce zahájil tohoto týdne
▼ Londýně výstavu, která poskytuje
další důkaz, jak velký význam přikládá
Velká Britannie opravdu vědeckému ře
šení svých stavebních problémů. Účelem
této výstavy je, poskytnout stavitelovi
a všem řemeslníkům informace o tom,
kde a jak si zjistí nejmodernější výsled
ky vědeckého bádání, souvisícího s roz
vojem stavitelství, jakož i zprávy a pou
čení o nejvhodnějším materiálu a o nej
lepším jeho zužitkování. Kromě toho
ukazuje širší veřejnosti celé bohatství
technického vědění, jehož používá Velká
Britannie pro řešení konstrukčních pro
blémů. Tato výstava je součástí oslav
21. výročí založení britského Svazu ar
chitektů a je uspořádána ve spolupráci
vládního odboru pro vědecké a průmys
lové bádání.
Tato výstava předvádí všechny mo
derní možnosti, aby bylo zvýšeno po
hodlí v obytných domech, zejména na
venkově, a to především isolací proti
hluku, nebo proti náhlým změnám
vnější teploty, kromě toho předvádí nej
novější zařízení v oboru instalatérství,
osvětlování, otopu a ventilace. Graficky
znázorňuje, jak se ve Velké Britannil
rozvíjejí moderní methody vědeckého
stavitelství a jak možno stavět moderní,
pohodlné obytné domy, aniž se při tom
obětují hlediska estetická.
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Shakespearovský festival
ve Strattfordu
Právě byl sdělen program letošního
shakespearovského festivalu ve Shakes
pearově rodišti, ve Strattfordu on Avon.
Festival bude zahájen 5. dubna a po
trvá do poloviny září. Na programu jo
devět her: Romeo a Julie, Večer Tříkrá
lový, Bouře, Richard II., Kupec benát
ský, jakož i méně hrané Shakespearovy
komedie Lichá lásky lest, Veta za vetu
a Perikles, kníže tyrský. Dále bude hrá
na jedna neshakespearovská hra »Dr
Faust« od Shakespearova vrstevníka
Cristophela Marloweho.

Další význačný koncert ČSL·
Ústřední kulturní odbor čs. strany lido
vé pořádá v rámci své rozsáhlé činnosti
další koncert symfonického orchestru
FOK, který řídí dr. Václav Smetá
ček, ve Smetanově síni Obecního domu
v neděli dne 16. února 1947 v 19.30
hod. Na programu jsou skladby Mo
zartovy: »Figarova svatba«, »Don Juan«
a Symfonie G-mol. V druhé polovině
pak Beethovena význačná VII. symfo
nie. — Vstupenky k dostání v Kulturním
referátě čs. strany lidové, Praha n.
Václavské nám. 51, v administraci »Li
dové demokracie«, Praha U, Václavské
nám. 19, u pokladny Obecního domu a
ve všech pražských předprodejích.
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Z Jerusalema do Ríma
(K výročí smrti dr. Alfreda Fuchse dne 16. února.)
^Kniha o Alfredu Fuchsovi", sborník vzpomínek, dokumentu a fotografií, který uspořádal dr. Ctibor Mařan je po
zdravem za předčasný hrob Alfreda Fuchse, projevem přá
telství, vzbuzeného za živa jeho darem získávat si lidi, šíří
jeho duchovního zájmu, polyhistorickou pamětí, ochotou
sloužit, projevem piety, kterou vzbudil a budí jeho osud,
vyvrcholený mučednickou smrtí v Dachau. Nějakých těch
třicet příspěvků, mezi nimi promluva při mši sv. o prvém,
svobodně vzpomínaném výročí Fuchsovy smrti a proslov
při pátém výročí dne, kdy na břevnovském hřbitově za za
vřenými vraty byl pohřben jeho popel, poslaný z Dachau,
skládají knihu, o které platí Shakespearova slova o milosti,
dvakrát žehnané, u toho, kdo ji dává a u toho, kdo ji bere.
Tato kniha neslaví jen Fuchsopu památku, šlechtí své pů
vodce.
Při jejím rázu není výtkou zjistit, že nenahrazuje živo
topis Alfreda Fuchse a že tu zůstává úkol, který v naší, na
dobré životopisy tak chudé literatuře by měl být brzo splněn,
nemá-li jednou narazit na překážky snad nepřekonatelné.
Fuchsův život volá po vypsání velkým a jemným znalcem
duše, duše českého žida z počátku dvacátého století.
Budou-li sympatie a úcta, projevené v této pamětní knize,
sníti tolik soustavnosti a vytrvalosti, aby nám daly podrob
nější a úplnější životopis, bude ovšem takové dílo musit sto
povat, jak se židovské dětství a jinošství Alfreda Fuchse na
dále projevovalo po jeho křtu. Fuchs byl typickým mužem
pohledů s druhé strany. Dokud byl v židovství, chodil po
slouchat Kordače a jiné křesťanské učitele a jeho židovské
vědomosti nebyly tehdy příliš silné. Zdá se, že se tehdy o ži
dovství učil nejvíce u Heineho, jenž není vedoucí autoritou
v židovském bohosloví. Po křtu se začal více starat o rabín
ské písemnictví. Když byl v redakci „Tribuny", zajímal ho
tisk katolický, z redakce „Lidových listů" •udržoval vztahy
k socialistům a někdy r. 1929, v době koalice nesocialistické,
diskutoval s Peroutkou o koalici „čemorudé“, jak přišla ro
ku 1945.
Poctivý životopis se nezastaví před ústředním problémem
pochopení Alfreda Fuchse: Před rozborem možnosti, o kte
rých Fuchs tak dlouho uvažoval, nežli se — dávno po své zle
tilosti — rozhodl pro křest. Co o tom napsal v „Oltáři a ro
tačce", není jediným materiálem, který bude zkoumat a oce
ňovat kritický životopisec.
Za příprav na těšínský plebiscit (1919—1920) byl Fuchs,
tehdy tajemník Svazu Cechů-židů, poslán na Těšínsko a já
ho zastupoval v tomto tajcmničení v Praze. Znal jsem ho už
dříve, z doby před prvou světovou válkou. Kdo by ho byl
z tehdejší české intelektuálské Prahy neznal? Spolupráce,
která se vyvinula při jeho trvajících vztazích ke Svazu Ce
chů-židů, přinesla dost příležitostí mluvit s Fuchsem častěji
a důvěrněji. Ten styk potvrdil, co už bylo známo z pozorování
na větší vzdálenost. Diskuse a konversace byly Fuchsovi
krásným uměním, které bylo možno pěstovat podle hesla
„Vart pour Vart" a kde ohromovat a skvít se nebylo cílem
posledním. Ten styk ukázal podrobněji šíři jeho zájmů inte
lektuálních a velikou, pohotovou a. věrnou paměť, zejména
pro verše, v církevní latině, skoro kuriosni v době knihtisku
a jakoby dědictví po zašlých pokoleních, která si vrývala
v paměť Písmo, výklad k němu a tolik modliteb.
Šli jsme jednou z nějaké schůze, kde Fuchs mluvil proti
sionismu a národnímu židovství jako „česko-židovský asimilanť. Na této cestě domů, řekl: „Vše, co jsem potíral,
mohl bych hájit; vše, co jsem hájil, mohl bych potírat..."
(Nebo tak nějak — smysl byl, že by byl dovedl zastávat opak
toho, co řekl.) Nesrovnávalo se mi to s povinnostmi k těm,
které jsme měli tak trochu vést, byl jsem zaražen a pohoršen.
Dvacet pět let následujících, Hitler a jeho doznáni i nedo
znaní následovníci nás poučili o menší závažnosti toho, co
tehdy dělilo debatéry na té schůzi. Ale tehdy jsem si ten
Fuchsův výrok vykládal tak, že chce paradovat bohatstvím
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Karel Klíma
a pružností svého debatérského umění, že si hraje na sofistu
anebo, že je v tom něco z dvojakosti, kterou mladý Salda
označil jako své „vedlejší možnosti“, když byl přistižen, že
jinak psal o Vrchlickém pod svým jménem a v téže době pod
pseudonymem.
Riskuji nesouhlas, ale měl jsem tehdy dojem, že když se
Fuchs rozhodl pro křest, chtěl, aby se o tom vědělo a skrom
nost a ostych konvertity mu byly cizí. Svatého Pavla znal na
tolik, aby mohl argumentovat, že je katolík kaťexochen, že
přišel nastoupit dědictví, k němuž je povolán, že je ratolestí
přirozenou, která byla vštípena ve svou olivu, s ecundum
náturám olivae suae. Ze svědectví sebraných v Mařanově sborníku plyne ovšem závěr, že dorostl k víře jedno
značné a silné.
Životopisec Fuchsův, kterému půjde o obraz podle mož
nosti přesný, nezamlčí, že snaha jiti do hloubky, nebyla Fuch
sovi dána, že k prostotě se· prodíral jen pomalu a postupně,
a že mnohem více kompiloval, vykládal, propagoval, půso
bivě^ ale ne vždy přesně, nežli tvořil nebo samostatně dob-'~
val. Lehkost, a niž se vyjadřoval na řečništi i perem, by |
jakoby příčinou i následkem tohoto uzpůsobeni jeho vích..
Z pohotové a bohaté paměti mohl staňte pede improvisovat
přednášku nebo článek a předváděl ten výkon dosti často.
Sám jsem zažil, že přišel na schůzi bez přípravy a mluvil pou
tavě o něčem mimo program — ne o poměrech na Těšínsku,
nýbrž o slezském zeměpise v Bezručových básních, které
přes hodinu recitoval a spojoval krátkými prosaickými pře
chody. Tím spíše mu stačilo několik hodin ve vlaku teprve
při jízdě na přednášku už dávne slíbenou anebo také jed
včera přiřčenou. Jeho ochota mluvit a psát měla základ v této
pohotovosti.
Fuchsova známá nehospodárnost se u něho vyvinula dávno
před tím, nežli našel, že je v wí skryta evangelická ctnost.
Nevážil si peněz, ale jen když ilo o výdaje. Příjmy ho zají
maly, aspoň v době, kdy jsem ho mohl pozorovat z blízka.
Myšlenková mnohostrannost mu nikdy nenechávala vidět
nějakou thesi jen s jednoho stanoviska. Formuloval často své
nápady tak, aby s nimi mohl v jiném lixtě a pod jiným jmé
nem polemisovat ke kratochvíli zcwfcCTtých redakci, které
málokdy byly proti té psině.
je v lom poněkud nevážný
humor, jehož oběti je čtenář přáiš věřící svým vyvoleným
novinám, to nevadilo. Fuchs nebyl homo unius libri, ani když
šlo o knihy velké váhy. Tím méně pokládal za svou povin
nost být mužem jediných novin nebo redakcí jediného směru.
Podle Mařanova sborníku a svědectci z doby, kdy jsem
9 Fuchsem už zase mluvíval jen málo, vyrůstal později Fuchs
jiný. Stále pevněji šel vyššími cestami. Zjevné vyřazoval stále
více vedlejší možnosti svého mládí, jeho intelekt se zjedno
dušoval a sceloval. Tento vývoj a jeho závěr, Fuchsova pří
kladná, inspirující smrt, potvrzurid Fuchsovy klady, umožní
Fuchsovu životopisci, aby bez újmy složité osobnosti Alfreda
Fuchse, její přitažlivosti, jedinečnosti a originalitě, mohl
tento životopis psáti na starý motiv z Terence: H omo sum;
h um ani nihil a me alienum puto.
Mařanův sborník o Alfredu Fuchsovi je sestaven z drob
ných příspěvků, Dušezpytné vypsání Fuchsova života není
jeho účelem. Ale je to kniha závažná v jiném směru. Doktor
Mařan cityje z Maritaina, že náboženská obnova nezahrne
věřící jen mezi křesťany, ale také mezi židy. Mařanův sbor
ník je českým dokladem tohoto proudění k jednotě nábožen
ství s biblickým základem. Podle lidského soudu je k nf ještě
daleko. Ale kdo má oči k vidění, poznal, že v této době jde
o samy základy, které převzali z Jerusalema ti, kdo na nich
dále budovali v ’Římě, v Byzanci, ve Witteríberce, v Zenevé
a na tolika jiných místech. V protiduchovní bouři, která se
rozpoutala kolem nás, mění se vztah biblických náboženství,
církví a náboženských společností z nich vyrostlých. Dříve
než slovo o jednom ovčinci a jednom pastýři splní se patrně
slova: „V domě Otce nfého jest příbytků mnoho." Knihy jako
tato ukazují cestu ke společnému bytu v míru onoho domu.

Kultura versus politika a naopak
V posledním půlroce došlo v českém tisku 1 mimo něj k ně
kolika střetnutím na thema politika-kultura, které se po
prvé ostře formulovalo rozkolem Kulturní obec — Kulturní
svaz, pokračovalo případem dr. J. Trägra, osnovou tiskového
zákona navrhovanou ministerstvem Informací a v době sou
časné snad už vrcholí sporem o Románové novinky nakla
datelství Práce a sporem o osnovu divadelního zákona, na
vrhovanou ministerstvem školství. V bojích o tyto dílčí otáz-
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Zdeněk Lederer

ky vyhranily se pokaždé v podstatě dvě strany s malým
táborem nadstranickým uprostřed a třebas věcné meritum
sporu je různé, základně zde jde o jednu věc, totiž o zpolitisováni kultury, o snahu podřídit kulturu politice, a to poli
tice ve smyslu politicko-stranických zájmů. Obě strany pak
charakterisuje nedostatek vpravdě věcného zaujetí, nedo
statek touhy po pravdě 1 za cenu přiznáni věcí nepříjemných
a nepopulárních, a nedostatek smyslu pro objektivní lnfor-

ino

macL Nelze na těchto několika řádcích rozebírat podrobně

všechny případy, ale postačí nám jen určení hlavních znaků
se stanoviska věcnosti, abychom poznali, oč jda. Pohlédněme
na historii sporů a uvidíme.
V případě dr. J. Trágra vytáhla komunistická strana
a místa spřízněná pod praporem svobody slova a dožado
vala se nápravy křivdy. I když postup redakce Svobodného
slova nelze označit za naprosto správný, přece jen nikoho
nenapadlo podívat se věcně na kritickou činnost pana dr.
J. Trägra, podívat se, co psal, a která představení vynechal·
Věcná poznámka Ivana Herbena v Svobodném slově, která se
záležitosti dotýká s tohoto hlediska, zůstala celkem nepo
všimnuta, a celý případ byl použit k politické agitaci, která,
jak jsem přesvědčen, nemohla být ani dr. Tragrovi po chutl·
Ňa okraj tohoto sporu doporučuji přečíst sl brožurku Případ
Zosčenko-Achmatová, vydanou ministerstvem informací a
těmito bojovníky za svobodu slova vysoce ceněnou.
Pokračujme však dále. Vyšla osnova tiskového zákona, na
vržená ministerstvem informací ve formě zcela neslýchané
& neuvěřitelné. Ačkoli šlo, neváhám říci o bytí či nebytí
českých novinářů, jistá část zachovala mlčení, zatím co
jiní dokonce osnovu-hájili. Dopadlo to však dobře, osnova
byla pozměněna a novináři uchráněni, abych mluvil s Milio
nem »otroctví, podobného tomu, jež uplatňovali Filištínštíc,
kterým je »nemít práva brousit sl sám vlastní sekyry a
rádla, nýbrž chodit s opravou odevšad jen do dvaceti licentovaných kováren«.
Dalším sporem byly a dosud jsou Románové novinky, vy
dávané nakladatelstvím Práce, patřícím ÚRO. Napsalo se
o tom velmi mnoho a proto se omezím jen na konstatování,
že tuto edld při nejmenším nelze považovat za příspěvek ke
zvýšení obecného vkusu, ba právě naopak, a že monopolní
postavení jednoho nakladelství nemá se svobodou ani dost
málo společného. Listy, razící hesla, fašismus je špatný vkus
a špatný vkus je fašismus, listy odhodlané potírat kýč a sni
žování lidové úrovně na všech stranách, zdá se mi, nevy
jádřily se tak, jak by měly. Dílem mlčí, možná že významně.
Jako zlatý hřeb utkání přichází na pořad osnova divadel
ního zákona. Bylo o ní řečeno již mnoho a v otázkách věc
ných, lze takřka bezvýhradně souhlasit s názorem pana B.
Brezovského, tlumočeným v Národním osvobození z 28. ledna,
v článku nadepsaném Cesta zpátky. Nepromyšlenost a nedemokratičnost osnovy zákona je jasná, státní rada jmeno
vaná ministrem s hlasem poradním, nedostatečné vymezení
pojmu herce, nedostatečná úprava divadelnictví ochotnické
ho atd. jsou nedostatky zákona, které je třeba ještě důkladně
znovu probrat a revidovat, a to i se stanoviska základního sou
hlasu s kulturní politikou ministra Stránského. Ohlas osnovy
byl velmi bouřlivý, ale mne zajímá jen pozadí hlasů pro 1
proti. Jak stanovisko jedné části hlasů proti osnově, tak sta
novisko hlasů pro osnovu, nelze vysvětlit jinak, než klíčem,
bohužel politickým, na kterém, ve snaze odemknout politická
vrátka, neulpívá ani náznak touhy po pravdě a po svobodě.
Tedy, na jedné straně akce proti divadelnímu zákonu je akcí,
směřující proti ministerstvu školství a ve prospěch minister
stva informací. Osnova zákona je posuzována nikoli s věc
ných hledisek, ale především b hlediska prospěšnosti politic
kým cílům, a to právě těmi, kteří o daleko horší osnově zá
kona tiskového buď pomlčeli nebo zatracovali jeho protivní
ky. Bojovník za svobodu a odpolitisování kultury nenalézá chyb
na osnově divadelního zákona. Proč? Protože českému divad
lu prý ani nejlepší divadelní zákon nepomůže a hlavní věcí
je umělecká hodnota. Tento výrok Lze zdánlivě bez výhrady
podepsat — přece právě tato formulace je přímo školským
příkladem, jak se psát a jednat nemá, chceme-li mluvit o
poctivosti. Zatřepeme-Ii jen trochu touto zdánlivě správnou
zásadou, klíček neomylně vypadne.
Nuže, třebas ani nejlepší divadelní zákon nepomůže tam,
kde není tvůrčích uměleckých sil, neznamená to ještě, že
by měl být bez výhrady akceptován zákon, který vyžaduje
četných věcných připomínek.
A z toho plyne dál: chce-li někdo (pan redakční kolega,
dělící se se mnou od minulého léta o značku Pauper, se na
mne jistě nebude zlobit) být bojovníkem za odpolitisování
kultury, musí tak činit do důsledků a v zájmu poctivosti nezávírat oči před chybami kruhů jemu blízkých, a to ve věcí
zásadně důležité. Divadelní zákon, jak známo, je právní sta
tut, doufejme, na mnoho let, kdežto osobnost a politická
příslušnost ministra se může změnit. A k tomu, aby se s oso
bou ministra nezměnila demokratická linie, podle diktátu po
litické strany, právě k tomu máme zákony, pokud možno
přesně vymezující, co má a nemá být. O věcech veřejných
potom je třeba se dobře informovat a neznáme-U pravý stav
věcí, nepíšeme o něm. Pak se nám nemůže stát omyl, a to
ne příliš významný, ale přece jen typický, že označíme čino
hru 5. května za divadlo, které Je majetkem ÚRO, když
>jak známo« toto divadlo ÚRU už dlouho nepatří (patří
družstvu zaměstnanců) a proto ani pop latin fri ÚRO na ně

nemohou doplácet.
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Závěrem k tomuto článku chtěl bych vyzdvihnout Ještě dva
postoje k situacl· Předně mírný a mnohé osvětlující projev
ministra profesora dr, J. Stránského v kulturním výboTU
sněmovny, který je výrazem pravého poměru mezi kulturou
a politikou a jednou z nejkrásnějších řečí, jež byly u nás
po revoluci proneseny, že ministr sám přihlédne k věcné 1
právní úpravě zákona. A za druhé postoj k poměru státu a umění vůbec, tedy i k poměru kultury, její organisace a politiky
u nás. Je třeba nalézt rozumnou míru věcí a především ro
zumnou míru organisace. Zamítat a priori každou organisaci, je pochybené, protože je třeba bránit rozvoji kýče a ne
poctivosti, ať již jakékoli barvy a pohlédneme-li do středo
věku na uměleckou organisaci stavovskou ve vrcholných
obdobích třeba Italské renesance, můžeme se přesvědčit, že
škodlivá není organisace každá, ale jen ta špatná, postavená
na falešných základech. A to mne přivádí k citátu z Sorena
Kierkegaarda, který o sjednocování a organisování za každou
cenu a bez podstatného základu praví toto: »Bylo by ne
bezpečnou ilusí, domnívat se, že utvoří-11 dvacet 1 více opilců
spolek, docílí tím střízlivosti sdružení ČI alespoň jediného
jeho člena«.
•
Pauper píše: Bratr Lederer v poctivé 3naze být objek
tivním stůj co stůj, trochu přestřeluje a trochu nedostřeluje.
Souhlasím, že zákon musí být naprosto přesný a jasný s hle
diska právního, poněvadž zákon trvá a ministři se mění. Neřekl jsem, že nemám výhrad k osnově divadelního zákona;
mám jich celou řadu: ale nehodlám v zásadě slušnou osnovu,
jež mezi dvěma zly volí to menší, zatracovat z jasně stra
nických a nekulturních důvodů a nehodlám pro několik, ne
jasností a nepřesností, které v osnově jsou, vydat divadlo
v nebezpečí glajchšaltováuí. Trvám na svém stanovisku, že
kulturu nelze organisovat a distribuovat (na návrh ministra
Informací) jako uzenky, poněvadž jde o zcela jiný druh hodnot,
jež neprocházejí jen žaludkem. A 1 ten má nárok na svobod
nou volbu mezi vuřty a jitrnicemi. Nechť je nám ponechána
f v kultuře. Ostatně pokusy o »přiblížení kultury lidu« na př.
ve velkých závodech dokonale zklamaly o nezájem, ne-li ne
přátelství dělnictva. Do kultury, bratr Lederer jistě uzná, ne
lze lidi nutit jako děti do jídla. Kde není apetit ke kultuře
a kde, především, je kultura ve vážné tvůrčí a mravní krisi,
jako u nás, tam nepomohou kulturně-organisační projímadla.
Ministr Stránský právě na tento fakt, našimi zpolitisovanýml
kulturníky pracně skrývaný, poukázal jasně a přesně. Plně
• jeho vývody souhlasím.
Omlouvám se za svůj omyl, pokud jsem se domníval, že
ÚRO dosud vlastní činohru 5. května, ač tomu už tak není, a
schodky za divadlo platí nyní patrně stát a ono blíže neurčené
»družstvo«. Pravdou zůstává však i nadále to, že na toto di
vadlo, umělecké úrovně velmi chatrné, doplatili poplatníci
a členové ÚRO neméně než deset milionů korun. Nedoplácí-11
tedy už ÚRO, pak doplácí někdo jiný, zbytečně. Tož, prosím
za prominutí; ostatně bratr Lederer bude mít možnost pro
kázat svou neomylnost v divadelní rubrice tohoto listu pod
svou značkou tehdy, když jiné povinnosti, mi znemožní ná
vštěvy premiér.

Divadlo týdne
Karel Čapek: »Věc Makropulos.« Komedie o třech dějstvích
» proměnou. Režie Bohuš .Stejskal. Výprava Adolf Wenig.
Komorní divadlo. — Aischylos: »Oresteia.« Přeložil VI. Šrá
mek. Režie Karel Dostál. Výprava Zd. Rossmann. Hudba M.
Ponc. Národní divadlo.
Představení fantastické hry Čapkovy o problému dlouho
věkosti patří jistě k nejlepšímu po stránce herecké, jaká jsma
viděli v Praze od dob »Krutého štěstí« v Národním. Je ve
zmámení nadprůměrného, ba možno říci velkého hereckého
výkonu Marie Brožové jako Emilie Marty, a vyrovnaných,
vesměs velmi dobrých hereckých výkonů v pečlivé a intell··
getní režii Stejskalově. To je v dnešní divadelní a herecké
mizérii mnoho; je to dobré divadlo, jež se nemusí bát o úspěch
nebo návštěvy.
Inscenace této Čapkovy komedie, jež přes své kazy v dra
matické stavbě (soud) je vynikajícím dílem skrovné poklad
nice českého dramatu, je poučná. Lze totiž na ni prokázat
znovu (po kolikáté už?) starou pravdu, že dobré divadlo
dělá dramatik a herec. Vše ostatní, co tvoří divadlo, jsou
složky podružné a pomocné. Od prvních vět rozvíjející sa
komedie divák je zaujat podívanou, účastní se jí v tom nejbllžším smyslu slova, vnímá výborně intelektem 1 smysly.
Bohuš Stejskal má porozumění pro dramatické vyhrocení si
tuací, pro volnou, ale dobře promyšlenou gradaci a hlavně
pro vnitřní dramatičnost básníkových slov. Jen tak sa
mu podařilo zvládnout 1 nejslabší a psychologicky nejméně
zdůvodněnou část komedie, totiž Její závěr. A tak v poněkud
válečně ještě nuzných interiérech Wenigových s pěkně řeše
nou scénou v divadle, odvíjí se napínavá, básnická a svým
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základním tónem lidskosti a lásky k prostému životu do
jemná a pravdivá komedie, jež ostatně právě pro tento důraz
na lidskosti může být právem porovnávána se Shawovým
trojdílným »Zpět k Methusalému«.
Výkon Marie Brožové je pamětihodný. Její Emilie Marty
má především všechnu potřebnou divadelnost, či chcete-li
komediantství: zjev, oblečení, hlas, pohyby, chůzi, ba dokonce
i rysy ve tváři »staletími« znavené a zvráštěné. Dovede po
stupné rozvíjet a odhalovat citové uzpůsobení své postavy,
od vstupního dialogu v advokátní kanceláři až po zpověd\
učiněnou v opilém stavu a dosahující místy tvůrčího vzepjetí
velkých dramatických umělkyň. Lze si jen přát, aby Brožové
byla dána větší příležitost než dosud, i když mám za to že
role Marty vyhovovala nad jiné jejímu hereckému fondu.
Druhou velkou postavu večera vytvořil Vladimír Repa, totiž
senilního hejska Hauk-Šendorfa; Repa je osvědčený figurkář
a zde dovedl stvořit postavu moliěrovsky dravou, groteskní
a tragickou zároveň touhou po mladosti tak nenávratně ztra
cené a zvrhnuté ve strašlivé dětinství slabomyslného stáří.
Jen trochu větší péče v technice řeči (výslovnost) a bude to
postava vzorně dotvořená. — Ale 1 ostatní byli velmi dobří,
Seník jako advokát typicky českého realistického ražení, po
stava dobře pojatá a s lehkostí (až na tu nejistotu v textu!)
zahraná. Plachý jako pan Prus, trochu přílišně suchý, ale vý
borný ve scéně, kdy se dozví o smrti svého syna, přesvěd
čivý a technicky bez vady. Lysenková tentokráte velmi dobrá,
přirozená a vůbec půvabná jako žabec Kristina, jež ke konci
jasně je už ženou s tragickou zkušeností. Boček vede si zdár
ně jako zaprášený idealista a solicitátor, a Sv. Beneš, snad
trochu nasládlejší než třeba, dobrý ve středních (a nejtěžších)
polohách konversačních. v nichž získává stále větší jistotu
a tudíž i nenucenost. Doporučuji vám, zhlédněte toto krásné
herecké představení.
Inscenace Aischylovy mohutné trilogie, nejstaršího drama
tu lidských dějin, které se zachovalo (provozováno po prvé
r. 458 před Kristem), patří k oněm »velkým« premiérám, ji
miž státní scéna častuje intelektuální část svého obecenstva.
To je nepochybně jedna z důležitých funkcí státem dotované
scény, totiž uvádět čas od času na svůj pořad velká dramata,
jež nemohou mít ani hodně repris, ani naplnit divadelní po
kladnu. Tentokráte uvádí Národní divadlo »Oresteiu« v no
vém přetlumočení Vladimíra Šrámka a v režii Karla Dostala,
tohoto nejcitlivějšího režiséra, jehož státní scéna má. Pře
klad sám s hlediska literárního už kladně posoudili odborníci;
s hlediska jeho funkce a účinnosti jevištní lze říci, že je
velmi dobrý, mluvný a při tom plně básnivý a dramatický.
A představení samo? Jsem trochu na rozpacích při jeho hod
nocení: je mi jasné, že to je záslužný umělecký čin, co víc,
režijně velmi čistá a přesná divadelní práce, representativní
inscenace velkého dramatu. Ale, zdá se mi, chybí jí posvěcení
velkého pathosu, chybí ji drásající bolest a rudá, horká, váš
nivá, pulsující krev mohutné tragedie. Dostálová inscenace
při vší své precisnosti připomíná mi trochu školní předsta
vení, jež má diváka poučit, nikoli však strhnout tím, co je
v této tragedii nejpodstatnější a základní, totiž nemilosrdnou,
mythickou a mystickou božskou osudovostí. Je to představení
chladné, akademisující, jakoby krev, jež probíhá žilami těch
to osudem poznamenaných lidí, či jež je prolévána s an
tickou, krutou a přece lidskou nevyhnutelností, byla jen te
kutina bez barvy a tepla. Snad je to vinou i herců, opět vět
šinou dobrých, a přece zdaleka nedostačujících v tvůrčím
rozpětí, jež tu opravdu musí být posvěcené, aby bylo dosti
široké, bouřící a dravé. Nejblíže tomuto požadavku je výkon
Leopoldy Dostálové, jejíž Klytaimnestra má silné okamžiky,
nádherný pathos a žensky živočišnou touhu po pomstě nej
krvavější. Fysicky, žel, zdá se ml, nestačila Dostálová chví
lemi svému velkému úkolu. Pochvaly zvláštní zaslouží tento
kráte Boháč, jehož Orestes měl všechnu potřebnou pokoru
i touhu po naplnění spravedlnosti, mladistvé zanícení 1 ode
vzdanou rozháranost před sochou Atheninou. Scheinpflugová
jako věštecká Kasandra dala své postavě pathos 1 cit nepo
chybně scheinpflugovský, jistě na úrovni, ale zajídající se,
poněvadž stále ve stejném rozpětí. Z řady jiných budiž tu
ještě zmínka o velmi dobrém, pohybově i řečí vzorně propra
covaném Aigisthovi Grussově, a Šejbalové, trochu přespříliš
střídmé a lyrické Athéně. Nejvážnější výtka však nakonec:
jevištní řeč. Je dosti bídná na Národním, i v dramatu tak
založeném na slově básníkově, jako právě tragedie Aischylova: Nejen že tu je změť stylů, návyků a zlozvyků, ale jsoú
tu vážné prohřešky na srozumitelnosti a českosti mluvy
(protahování krátkých samohlásek a pod.). Místy je mluva
tak lajdácká, že není prostě rozumět, jindy zase, (Erinyie),
přelstavitelky tak násilně mění hlas, že jsou to skřeky a ne
jevištní, srozumitelná řeč. A lze-li prominout všechno, toto
odpustit nelze. Výprava Rossmannova se zhlédla v hofmanské
monumentalitě, celkem se zdarem, jen ten vchod do paláce
vypadal jako stanová škvíra. A Poncova hudba posloužila
dobře tomuto představení, jež zhlédnout je pochybně kul■Jttiťnl povinnosti všech, kdož mají vážný zájem o divadlo.

Paupex.
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Film týdne
»Karibští piráti« (arner. film rež. C. B. de Milla v kinu Sevastopol). — »Krása mládí« (sov. film rež. S. Jutkeviče, I. Posolskiho a I. Venžera v kinu Svoboda).
Slavná cesta« (sov.
film rež. V. Brauna v kinech Máj a Metro). — »Krčma U ze
leného papouška« (angL film rež. W. C. Menziese v lánu
Apollo). — »Na rohu vás čeká dobrodružství« (francouz.
film rež. J. Daniel-Normana v kinu Juliš).
Nepodaří se právě často, aby mohl být filmový referent
spokojen s celým filmovým pořadem. Nepodařilo se to ani
tentokráte. Je pochopitelné, že se v každé produkci kterékoli
národnosti vyskytnou díla silnější i slabší. Otázkou však zů
stává, proč tato slabší nebo právě tato slabší díla jsou vy
vážena do ciziny, a hlavně, proč je náš dovozní úřad přijímá.
Filmový referent má už dnes velmi silné nervy, ale takových
výkyvů, jaké dnes sleduje ve filmech zahraničních produkci,
si snad přece jen nezaslouží. S potěšením jsme proto přijali
zprávu o reformě aprobační komise, která se změnila ve
Filmovou dovozní komisi. Doufejme, že její činnost ušetři
v budoucnu mnoho ztraceného času jak referentům, tak di
vákům. — Američané předvedli mohutný barevný film rež.
C. de Milla z produkce Paramount, »Karibští piráti« (Reap
the Wild Wind). Napíší-li jméno de Mílie, mohu si odpustit
slovo »mohutný*. Je totiž nezbytným adjektivem všech Mílio
vých filmů, zejména historických, na něž si čtenáři jistě vzpo
menou. Jeho jméno však charakterisuje i jinou stránku ame
rického filmu, pozůstávající v jakémsi podivném romantismu
a naivitě, v mnoha licencií*, jež si autor dovoluje snad ve
prospéch filmovostí, ale rozhodně ne ve prospěch věrohod
nosti. Tentokráte líčí de Mílie boj amerických loďařů proti
pirátům, kteří organisovali v minulém století katastrofy lodí
a vybírali za záchranu nákladu 50 proč, jeho hodnoty, hrajíce
si na počestné zachránce. V podstatě vehni dobrá myšlenka
je navlečena na děj amehtíEE-hníčr-sJrý. Dva muži soupeří
o lásku děvčete. Kapitán Stuiart, jebož miluje, se však dovídá
o jmenování svého soupeře, právníka Tollivera, ředitelem
loďařské společností, jejímž je zaměstnancem. Jelikož před
pokládá tím svou kariéru u spoločnosti za skončenou a vy
počítá si logickým úsudkem o ■ženské vypočítavosti, že Loxie
ďá za těchto okolností přednost kcmkurenci, smluví se s pi
ráty, nechá ztroskotat parník a zaviní, jak se v soudním
procesu dovídá, i ztrátu života. Důkaz je ve vraku lodi.
Spouštějí se tam oba konkurenti (!) a zrádný kapi
tán zahyne. To všechno je vetad pěkné, ale dívat se
na řadu rvaček, jmiž film v paeOední době vůbec oplý
vá, na to, jak do soudr.ího procesu zasahuje každý, kdo
má zrovna nějaký nápad, na vůdce pirátů, který se
nakonec se svým bratrem vzájemně postřílí, aniž by kdo
z přítomného soudního tribunálu zakročil, když před tím bylo
celé soudní řízeni přeneseno na i©ď nad vrak — to vyžaduje
značné benevolence. Posurc-váno po stránce technické a re
žijní, nelze tomuto filmu vytknout nic. De Mílie se nezmýlí
ani ve volbě působivých záběrů, ani v dramatické montáži
(scéna zápasu s chobotnicí). Herecky už je to horší. R. Milland v roli právníka a vitfese je nejlepšf zásluhou svého klid
ného humoru, P. Goddardová se s obtížemi vyrovnává s leh
kou úlohou Loxie a J. Wayne »dělá« hrdinského kapitána. —
Barevně místy vehni působivé, místy křiklavé (jízdy po řece).
Zřejmě však nemůže barevný systém Technicolor předstih
nout Agfacolor. kterým je natočen sovětský dokumentární
film »Krása mládi«.* Sportovní přehlídka v Moskvě 1946,
která má pro nás zvláštní půvab přítomností vládní delegace
v čele s min předsedou Gottwaldem, byla krásnou ukázkou
rozvíjejících se sil sovětských národů. Pohled na moskevský
stadion Dynama, naplněný do posledního místečka, zelená
plocha a na ní tisíce mladých lidí v barvitých krojích svých ná
rodností ze všech končin Svazu, tvořících fantasticky složité
útvary, je skutečně nezapomenutelný. Okolnost, že tento film
dostal na festivalu v Cannes cenu míru, přičítám však ze
jména hlubokému citu k člověku a zemi, jimž autoři dovedli
ve výstižných vložkách celé dílo prosytit. Přestože jsem si
vědom, že i tento film má také jakousi propagační tendenci,
myslím, že by jej měl vidět každý, kdo trochu uvažuje o slo
vanství, jého smyslu a budoucí cestě. — Druhý sovětský
film »Slavná cesta« je nenáročné vyprávění několika histo
rek z námořnického života. Jsou celkem dobře navozeny, mají
i dobře kreslené postavy (zejména Bučmův lodník Dzjuba),
ale jako celek je to film slabý, trpící rozvleklostí, nemožnou
Inscenací některých scén (Honolulu a přístavy vůbec) a řa
dou nejasností. Působí na nás dojmem zastaralé knížky, vy
tažené s mocným nánosem prachu z knihovny a s velkou
námahou oprášené. — S pocitem nejvyššího údivu jsme
zhlédli anglický film »Krčma U zeleného papouška« (The
Green Cooktatoo). Zdůrazňuji slovo »údiv« ve smyslu pře
kvapení nepříjemného. Rád uznám, že si J. Mills rád zaboxuje, ale proč byla natočena řada nechutných rvaček no
žem, které mají představovat londýnské podsvětí? Policie

111

se tu vyskytuje Jen. Jaksi mimochodem, aby neraSfla. Auto
rům je možno poděkovat jen za jedno: že jim to všechno
vystačilo jen na film velmi krátký. — Se stejným odporem
jsme se dívali na francouzský film »Na rohu vás čeká dobro
družství« (Ľaventure au coin de la rue). Historie skupiny
zlaté mládeže, jejíž člen hledá dobrodružství a parta si z ně
ho udělá legraci. Trvá mu chvíli, než pochopí, že je zároveň
v boji se skutečnou gangsterskou skupinou, která je ovšem
zejména vůči němu \»lmi krotká, a již náš hrdina, stojící
vždy s klidem a úsměvem nad situací, hladce, takřka levou
rukou pochytá a dojde v náručí jedné slečriy, ulovené za to
hoto dojemného příběhu, svého štěstí. Nudný humor všeli
jakých kanadských žertíků, papírové hrdinství a naprostý
nezájem o reálné navození děje a psychologického života po
stav, činí nám tento film v zásadě nechutným. Jsme dnes už,
alespoň myšlenkově, o trochu dál Francouzský film u nás
velmi ztrácí. Je tomu již velmi dávno, kdy jsme viděli z této
produkce dobré dílo.
b*

Hudba týdne

Rozhlas týdne
Dvě relace^ které nemusely být vysílány
Pražská rozhlasová stanice se pokusila poslední dobov
zřejmě povyrazit své posluchače, posmutnělé rozmanitými
zábavnými pořady, jež 1 přes určitou pozornost se strany
pana generálního ředitele jsou stále málo radostnou kapito
lou našeho rozhlasu — a proto zařadila do svého programu
záběry z divadla W & V, kteří hrají vytrvale Kaufmannovu
hru »Přišel na večeři«. Bohužel se ukázalo, že to, co snad
mohlo tehdy ještě méně náročného posluchače uspokojit před
lety, totiž přenos ze skutečného divadla, byť i doprovázený
slovním doprovodem, že dnes spíše unaví, zejména jde-11
o představení, kde především hraje rozhodující roli mimika
a gesto, tedy prvky visuální, a kde kromě toho je pro smích
publika rozumět teprve každému desátému slovu. Kromě toho
mikrofon odhalil ještě jisté slabiny v projevu jednotlivých
herců, takže efekt byl pramalý. — Nedávné vysílání prvé
části zdramatlsované Jiráskovy kroniky »U nás«, bylo rov
něž skoro až trapným zklamáním. Autorovi dramatisace (L
Bor), režisérovi (B. Hradil), ani hercům (Kovařík, Vojta a j.)
se nepodařilo zachytit ani díl z typické Jiráskovské atmosfé
ry, postavy v Jiráskově díle výrazně přesvědčivé a nám
blízké pak vyzněly bezmála pouťově, takže posluchač byl
spíše odrazen od poslechu příštích dílů, než získán. Rozhlas
proto udělal dobře, že zatím s pokračováním hodlá posečkat
a pokusí se napravit aspoň něco z toho, co zde bylo pokaženo.
Jak se mu to ovšezn podaří, na to Jsme právem zvědavi.
Dr Karel Zajíček.

Zajímavý pořad na koncertu FOK
Podstatné chudší výběr koncertů v minulém týdnu ukazuje
na odliv hudebních podniků. Snad je to důsledek smutné zku
šenosti, že v dnešním materialistickém věku je zatěžko hudbě
soutěžit s lákadly masopustu. Možná však též, že tento od
dech v předjaří je ve skutečnosti latentní přípravou na tím
intensivnější činnost jarní, jež přirozeně vyvrcholí II. jarním
festivalem pražským. Je tedy dočasné ochabnutí spíše věci
na prospěch, zvláště, jestliže toto zúžení v rozsahu přinese
současně prohloubení v kvalitě.
Vedle opakovaného koncertu skvělého Calvetova kvarteta
Tak se píše.. e
přinesl tento týden pouze dva večery hodné povšimnutí: další
abonentní koncert orchestru FOK a koncert rozhlasového or
ve »Svobodných novinách« (8. I. 1947): »Úkolem (Brit
chestru pod taktovkou J. Klímy s pořadem Mussorgskij —
ské umělecké) rady je také vrátit Londýnu jeho slavný
Noc na Lysé hoře (současně též v baletní úpravě na progra
umělecký život Pro tento účel je Londýn napůl
mu Národního divadla); Čajkovskíj — IV. symfonie a Cho
v troskách.« — Zaslal K. K.
pinův II. klavírní konoert, interpretovaný V. Řepkovou. —■
v »Ohlase« (č. 3): »Po několik týdnů konány byly
Opravdu lituji, že jsem se shodou okolností na tento koncert
přípravy ve všech obcích našeho okresu v komunistic
nedostal a proto mohu referovat pouze o koncertu FOK.
kých organizacích k účasti na n. okresním plese KSÔ
Byl uveden předehrou k Mozartově opeře »Únos ze eena Mělníce. Potom náhle uhodily veliké mrazy. Zdálo
railu«, která tvoří prvý Článek k jeho později vzniklým a
se, že tato zima znemožní účast venkova na plese. —ještě více proslaveným ouverturám z Figarovy svatby, Dona
Ale pánbůh má komunisty rád, a proto těsně před
Juana a Kouzelné flétny. Její sytě nanesený kolorit »alla
plesem mrazy povolily.« — Zaslal J. V. C., Praha H.
turca« dodnes neztratil nic ze své přitažlivosti a svěžesti. I
když provedení poněkud otupilo její pronikavý zvukový cha
ve »Volném slově« (28. I. 1947): »V závěru ministr
rakter, přece udrželo dobrý průměr. Na ni pak navázal
dr. Drtina zdůraznil, že síla, kterou dnes strana před
Beethovenův houslový koncert, velepíseň mezi skladbami pro
stavuje, je nejnebezpečnější armáda českoslo
smyčcové nástroje. Sólistou byl nový koncertní mistr FOK
venské státní myšlenky.« — Zaslal Ing. A. V., Olomouc.
Bruno Bělčík, který svůj odpovědný úkol splnil pozoruhodně
v »Národním osvobození« (15. L 1947): »Proces se
přes to, že se jedná o typ hráče slovansky měkkého a ro
Stříbrným má býti. tento týden skončen. Proto se bude
manticky sladkého a tedy pro intepretaci klasického kon
líčit od úterka 1 v odpoledních hodinách.« (Zaslal
certu ne právě ideálního. V průběhu koncertu se to projevilo
F. M., Zlín.)
takto: Prvé větě scházel ušlechtilý, mužný pathos, větší
pregnance v rychlých pasážích. Jakož 1 pevnější obrys sta
ve »Vývoji« (č. 3.): »...V pověstné bruselské Rue
vebný. Zato druhá věta zazněla v opravdovém citovém po
de Radia lze koupit! třeba úplně vybavený nákladní vůz
1 s řidičem...« 2e by moderní otrokářství ? (Zaslal
hroužení a houslista v ní plně uplatnil svůj nevelký, ale krás
ný a čistý, velmi kultivovaný tón. Rytmická dravost třetí vě
F. C., Dvůr Králové nad Labem.)
ty má jiskřit ještě více, avšak její episody byly výtečné. —
v
»Mladé frontě« (15. I. 1947): »Naše veřejnost, která I
Zvláštní zmínky sl zaslouží obě Kreislerovy lyrické kadence,
mnohdy novou slovanskou koncepci špatně chápe, by
v kterých tento talentovaný mladý umělec ukázal, že jeho
ji měla dostat co nejdříve do rukou.«
technická výzbroj je mimořádná. Dirigent vedl orchestr velmi
(Zaslal J. K., Praha.)
decentně, jen v prvé větě zůstával místy o zlomek taktu za
sólistou.
v »Právo lidu« (9. I. 1947): »Okresní národní výbor
v Novém Bydžově obsadí místo správkyně v okresním
Zvlášť zajímavě byla sestavena druhá část pořadu. Mahledětském domově. Podmínky; lékařské vysvědčeni
rovy »Písně mrtvým dětem« jsou skladbou velmi zřídka slý
o duševní a tělesné spolehlivosti...
chanou. Vládne v nich sugestivně ponurá nálada při stylové
(Zaslal dr. V., Praha XH.)
jednotě u Makléra až neobvyklé. Jedná se o 5 básní Rtickertových, komponovaných pro alt (hlas, který tento skladatel
v »Právu lidu«: »...naše vnitřní zadlužení
vyznamenával svou mimořádnou přízní), v nichž dosahuje
stává se úspěšnější a tudíž Jsou dobré vyhlídky
vedle účinu ryze poetického, též stupňovaného vnitrního na
na ozdravění státních financí a tím 1 státního hospodář
pětí. Je pochopitelné, že tato skladba pro svou exklusivství vůbec.« (Zaslal J. M., Praha.)
nost dodnes nalezla málo obdivovatelů. Tentokráte pak asi
tím méně, že překlad oněch básní není nejšťastnější a že ji
Čtenářům, kteří nám pošlou perličky z českého tisku,
nak výborný mezzosoprán pí Hořákové přece jen nestačil
vyplatíme za uveřejněnou historku 40 Kčs.
na hluboké polohy altové. Pěvkyně měla to štěstí, že hned
v příští skladbě, totiž v krásném zhudebnění lidové balady
»Osiřelo dítě« Ot. OstrČllem, mohla v partu mezzosopránovém OBZORY, týdeník pro politiku a kulturu. Vychází každou
sobotu. Vydává Výkonný výbor čs. strany lidové. Šéfredaktor
se ukázat v nejlepším světle. Ostrčilova skladba sama vyrůstá
dr. Ivo Ducháček. Odpovědný redaktor Bedřich Partaj. Náv sevřené formě ve skutečné a jímavé miniaturní hudební
drama, jež ve tvorbě tohoto druhu znamená jeden z vrcholů . vštěvy každou středu od 15—17 hod. Ústřední administrace.
Praha I, Ulice 28. října č. 3. Telefony: 255-22 a 258-15
vůbec. Jako protiklad k chmurnému a bolestnému obsahu
obou posledních skladeb byla na závěr koncertu položena J. ■ Administrace pro Velkou Prahu: Praha II, Václavské nám. 19,
telefon 221-68. Telefony redakce: 457-51, 431-41. — Předplatní
B. Foersterova symfonická báseň »Mé mládl«, vyznání to
na rok 200 Kčs, na půl roku 100 Kčs, na čtvrt roku 52 Kčs. —
díků za mládí bezstarostné a' šťastné, plná jaré mízy a ra
Nevyžádané rukopisy se nevracejí. — Účet poštovní spoři
dostné pohody. Celkově možno shmoutl, že se dr. Smetáčtelny 60.300. — Tiskne C.A.T., Českomoravské tiskařské a
kovi jak programem, tak i reprodukčně (zvláště v druhé
■půli) podařilo připravit večer hodnotný, který poslucháčstvo .vydavatelské podniky v. Praze II.
Dohl^édací pošt, úřad 25.
přijalo vděčně.
· iq.
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Vlasové natáčky
značky „AZ Y X A“ dodá Vám jen
spec, podnik pro výrobu vlasových natáček
B. V. Havránek, Praha - Strašnice,
ul. partyz. „Mstitel“ io62|a. - Telefon 977-26.

Dlouho očekávaná knížka duchovního
Života

Dr JAN EV. URBAN OFM

K BOHU
„Já jsem cesta, pravda a život,” tato
slova Evangelia, věčně platná a prav
divá, jsou v tomto vůdci duchovního
života katolické inteligence rozvede
na hlubokým a zkušeným znalcem.
Nové, přepracované vydáni. Knížka
je vytištěna na silnějším biblovém
papíře podle osnovy Ant. Lískovce.
Vazbu navrhl arch. ing. Břetislav
Štorm. Cena váz. Kčs 85.—
U všech knihkupců

NAKLADATELSTVÍ VYŠEHRAD
PRAHA II. KARLOVO NÁM. 5
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VATIKÁNSKÁ POLITIKA
ZA DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY
VE SVĚTLE PRAVDY
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KATOLICKÁ CÍRKEV
A MEZINÁRODNÍ RÁD
Proč neodsoudil papež Hitlera a Mussoliniho?
Takto se ptali mnozd z.a temných let válečných
kdy nebylo dostatek zpráv. A však papež odsoudil
Hit lera aMussolliiiho, odsoudil všechno bezpráví
a násilí. Xa základě bohatého dokumentárního
materiálu staví anglický autor vatikánskou politiku do správného světla a vymezuje věčnou
platnost křesťanských zásad pro udržení míru.

Stran 252, cena brož. výt. Kčs 100.U VŠECH KNIHKUPCŮ
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AUTOMOBILOVĚ BATERIE
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PRAHA X.,
Žižkova ulice č. 32. Tel. 372-33.
Insertní objednávky vyřizuje insertní oddělení Praha II. Václavské náměstí číslo 19. Telefon číslo 431-41. 380-03.

íEmausy - jak byly. 2. 5. 4. Emausy - jaké jsou. Kdy buÍ’me moci otisknout snímek Emaus vzkříšených? 5. Mi
lý týden bylo otevřeno „Ústředí jugoslávské knihy"
’raze. Zahajovací projev měl jugoslávský velvyslanec
Černej (vlevo) a státní tajemník Clementis.

