OBZORl
týdeník pro politiku a kulturu

ROČNÍK III.

Z obsahu · Z komunistů - stávkokazi. - Od Josefa II.

9

k Dolanskému. - Dan z bezprávného důchodu. - Sovětská

výtka Obzorům. - Amerika, a nafta. - Schwarzenberské

CENA Kčs 4·V

panství a soudruzi Ruský, Paleček a Rillich.
PRAZE

l> N E 1. BŘEZNA

1 »4 7

I. V americké toutéž! na nejlepšl moderní ro
dinný domek zvítězil tento model domku o 3
pokojích s prostrannými terasami. 2. Známí tme
lili komici Stan. Laurei a Oliver Hardy přijeti
do Londýna. 3. Nejsilnějšl anglický motor pro
etadla na tryskový pohon. Jmenuje se strašidlo
Ghoast). 4. Arcibiskup Athenagoras „pasoval"
presidenta Trumana na „rytíře svátého hrobu".
Jimž se americký president stal hlavou Křesťaniké společnosti „svátého hrobu". I. V USA v se
verní Dakoté bylo použito bramborů Jako hnoIva. 4. Ústřední ředitelství londýnských elektráen se sešlo k rozpravě o nedostatku elektrické
epelné a světelné energie — v zimnicích a při
svíčkách.
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CO SE DĚJE VE SVÉTĚ
Sovětská výtka »Obzorům«
»Rudé právo« v neděli na první straně
otisklo zprávu o notě, v níž sovětský
velvyslanec v Praze vytýká redakci »Ob
zorů«, že uveřejnila »bez jakýchkoliv
komentářů, s úmyslem zřejmě provokačním, protisovětské a protiruské výro
ky Němců — mezi nimi i Hitlerovy«.
Ve snaze, toto nedorozumění vysvětlit
a odstranit, redakce »Obzorů« nebude
odpovídat na invektívy »Rudého práva«,
které z důvodů vnitropolitických a mezistranických pokládala redakce »Ru
dého práva« za nutno k olrsahu sovětské
noty připojit.
Pokud jde o konkrétní sovětskou výt
ku, redakce »Obzorů« konstatuje toto:
Ve čtvrtém čísle letošního ročníku tý
deníku »Obzory'« byla zavedena nová
rubrika s názvem »Hlas Německa«. Jas
ný a českému čtenáři, podle názoru re
dakce, srozumitelný účel a úkol této
rubriky byl, ukázat na základě růz
ných výroků německých státníků, poli
tiků a spisovatelů (od Bedřicha až po
Hitlera) nespolehlivost a proradnost
Němců. Tento varovný ráz rubriky byl
ještě podtržen tím, že nadpis rubriky
byl vysázen nenáviděným německým kurentem. V prvé otištěné rubrice »Hlas
Německa« byly zachyceny výroky o lás
ce k bližnímu, nesené protikřesťanským,
rasovým duchem. I tyto výroky byly
otištěny bez komentáře a u čtenáře jistě
nevznikl dojem, že by se redakce »Ob
zorů« s protikřesťanskými německými
výroky ztotožňovala. V druhé otištěné
rubrice (v č. 5.) »Hlas Německa« byly
zachyceny německé výroky, žádající re
visi versailleské smlouvy, sotva byla tato
podepsána. Jistě ani v tomto případě ne
mohl vzniknout u čtenáře dojem, že by
se redakce » německým revlsionismem
ztotožňovala. V čísle šestém týdeníku
»Obzory« byl otištěn »Hlas Německa«
o Anglii, kde na př. otištěn — bez ko
mentáře — tento zajisté hrubě urážli
vý výrok o Anglii: »Voják, který plivl
do tváře Spasitelovy, nepočíná sl ha
nebněji, než si dnes počíná Anglie«.
A konečně v čísle sedmém rubrika
»Hlas Německa« otiskla výroky Bedři
cha Velikého, Friedricha Lista (1850) a
Adolfa Hitlera o Rusku. Český čtenář,
který má dobře na paměti proradný
německý útok na Rusko v roce 1941,
mohl dobře na uvedených výrocích kon
statovat, že Němcům nelze věřit, ani
když mluví smířlivě. Právě kontrast
dvou Hitlerových výroků, kdy jednou
spojenectví SSSR oslavuje a po druhé
prolilašuje, že by uzavření spojenectví
8 Ruskem znamenalo konec Německa,
ukazuje naprostou proradnost německé
politiky.
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Tato výstraha a varování před ně
meckou lstivostí, jakož i zřetelná ukáz
ka křesťanské, lidské a politické nespo
lehlivosti Německa byly jediným úmys
lem této rubriky a redakce »Obzorů«
proto upřímně lituje, že si sovětský vel
vyslanec vyložil úmysly redakce jinak.
Redakce »Obzorů« používá této příle
žitosti, aby znovu konstatovala, že. jsou
jí cizí jakékoliv úmysly dotknout sc
spojeneckého SSSR a že je jejím pev
ným přesvědčením — jak to bylo zdů
razněno v četných redakčních článcích
— že základem, z něhož musí vycházet
mírová a bezpečnostní politika ČSR,
má být především spojenectví s SSSR
za současné spolupráce se spojeneckou
Francií, slovanskými národy a demokra
tickým západem.

Mezery plánovaného stavebnictví
Na příkladu předpokládaného staveb
ního ruchu lze ukázat, jak dvouletý
plán nese stopy chvatné práce, takže
některá jeho Čísla nutno bráti skeptic
ky. Při plánování stavebního ruchu se
totiž zapomnělo na pomocné živnosti
stavební, jako na pokrývače, truhláře
a zámečníky, což musí jistě překvapit,
když každé dítě ví, že se domy staví
»na klíč« a že zděná budova beze stře
chy, oken a podlah, jakož i dveří není
vlastně vůbec domem. Že to není samoje
diný případ, o tom svědčí fakt, že se
také nepočítalo se silně zvýšenou spotřebou stavebního železa, jako nosičů,
prutových výztuží do železového betonu,
rour, plechů, kování atd. Na základě
plánované výroby železa a oceli, zvláš
tě pak váleného zboží, by bylo možno
stěží uspokojili zvýšenou spotřebu sa
motného Slovenska, ale nikoliv již his
torických zemí, kde bude podle plánu
stavební ruch mnohem větší. V přípa
dě rozvinutí stavebního ruchu v pláno
vaném rozsahu kryly by znárodně
né železárny a válcovny asi jen 40%
potřebného množství stav, železa Čili
stavební ruch by se musil vlastně omezit
na. 40% projektovaného rozsahu, nemáli se stavební železo dokupovat z cizi
ny! Protože se ale počítá s vynalože
ním skoro poloviny investičního rozpočtu na stavby, bude procento stavebního
železa ještě vyšší, jednak pro velký po
čet mostů a vodních děl ze železového
betonu a jednak pro uvažovaný znač
ný počet montovaných staveb, které,
jak ukazují příklady z Anglie, jsou vel
mi náročné, pokud jde o spotřebu nos
níků a plechu, lze mítl za to, že sku
tečná spotřeba stavebního železa bude
spíše ještě vyšší, počátáme-li též se
zvýšenou výrobou stavebních strojů.

Stačí ihise
V jedné Maeterlinckově historce se vy
práví o dvou zkřehlých milencích, kteří
za nepohody zabloudili v hlubokém lese.
Když byli na pokraji zoufalství, zahlédli
osamělou chatu. Zaradovali se a vešli
dovnitř. Jejich radost z přístřeší byla
ještě zvýšena tím, že v temné místnosti
zahlédli dva žhoucí uhlíky v krbu. Bylo
jim hned tepleji! Ráno s překvapením
zjistili, že v krbu nebylo vůbec zatopeno,
nýbrž ležela tam. kočka, jejíž zářící oči
daly jim ilusi tepla a pohody.
I my dnes v hlavním městě státu, kte
rý nám dal dvouletý plán, ocitáme se
v trochu obdobné situaci jako zbloudilí
pocestní, kteří se hřáli nad ohýnkem Hu
se. I my mrzneme, vzdáleni několik kilo
metru od černého Kladna. Ale hřeji nás
kouzelné cifry překročené těžby uhlí,
právě tak jako kočičí oči hřály zkřehlé
milence. Ovšem i nám bude ráno, po
probuzení, zima.

Proč je draho?
Drahota doléhá dnes těžce skoro na
všechny pracující složky národa. Při
tom přirozeně vysoká čísla cen zboží
neznamenají samy o sobě ještě drahotu,
nýbrž jejich poměr k důchodu občana.
V roce 1938 měli jsme při národním dů
chodu 80 miliard Kč blahobyt, protože
po spotřebování 10 miliard Kč státem a
odpočtení 10 miliard Kč na investice
zbylo občanům 60 miliard Kč na ukojení
jejich potřeb. Bereme-li za základ troj
násobné zvýšení cen (je však daleko
vyšší), bylo by dnes ke stejné životní
míře zapotřebí, aby z národního důchodu
zbylo nejméně 180 miliard. Ve skuteč
nosti zbude však nepoměrně méně, pro
tože z vysoko odhadovaného národního
důchodu v tomto roce na 160 miliard Kčs
si vezme 67 miliard Kčs stát na svůj
rozpočet, takže se samosprávou a inves
ticemi zabere nejméně polovinu národ
ního důchodu a občanům ponechá na je
jich potřeby pouze 80 miliard Kčs. Výsledkenrř bude nebo jíž je snížení životní
míry proti roku 1938 na polovinu a do
konce ještě méně, protože naše výroba
není ještě v celém rozsahu na mírové
výši. Erárni optimismus, vztahující se
na zboží, vyjmenované ve dvouletém
plánu, nezahrnuje totiž ještě všechny
výrobky a služby a nepočítá s jejich ja
kostí. Chceme-li za této, nepříliš-utěšené
situace dosáhnout! předválečného blaho
bytu, pak to lze jedině energickým zhospodáměnim výroby, do niž zapojíme op
timální počet občanů, odměňovaných
úměrně vykonané práci. Že tento pro
blém není vyřešen znárodněním, jak se
někteří domnívali, je známo. Méně zná
mo je. že jinde se již do dalšího znárod
ňování nepouštějí, jako na př. ve Fran
cii, kde premlér-socialista Ramadier pro
hlásil toto: »Ve snaze zavést a udržet
nízké ceny životních potřeb obyvatel
stvu, vláda nemá v úmyslu změnit sou
kromé vlastnictví dalších průmyslových
podniků na vlastnictví veřejné. Není odůvodněn plán nového znárodňování,
když dosud znárodněné podniky pracují
od 1000 ke 100.« U nás se však 1 nadále
vyskytují zfanatisovani jedinci, kteří by
nám chtěl! namluvit, že znárodňováním,
jdoucím daleko za košickou dohodu a
vládni program, bychom se přiblížili ráji
na zemi.
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Schwarzenberské panství a
soudruzi Buský, Paleček a Rilľch
Do znamenité rozvířené rozpravy
o budoucích osudech panství schwarzenberského, které s hlediska národohospo
dářského je jedinečně vzájenuiě se do
plňujícím kombinátem (k jakému v do
bě víry v rentabilitu velkých podniků
směruje mnohý dialektický materialis
ta), přicházíme také my s troškou do
mlýna polemik. Ta naše troška má sice
sensační zabarvení, ale je pravdivá.
Začalo to tak: Dne 18. prosince pře
spal v hotelu monopol před Masaryko
vým nádražím člen zemského národního
výboru soudruh Ruský, příslušník KSČ).
V pokoji v roztržitosti zapomněl d ůvěrný dopis, adresovaný soudruhu Pa
lečkovi, žijícímu v oblasti jihočeského
velmože, v Českých Budějovicích. Obsah
dopisu bude zajímat jak strany Národní
fronty, tak i ministerstvo vnitra a ze
mědělství. Dopis zněl:
»Navštívil jsem ministerstvo vnitra
ve věci Adolfa Schwarzenberga z Hlu
boké a mohu Tě ujistit, že mu nebude
dáno povolení k návštěvě českosloven
ské republiky. Toto sdělení ovšem pova
žuji za velmi důvěrné a jak jsem dále
zjistil u soudruha Rillicha na zemském
národním výboru, bude zcela urči
té majetek Schwarzenberga
konfiskován a velkostatky budou
parcelovány. Prozatím nemáme proti
tomuto žádných důkazů, že by byl
kolaborant nebo vlastizrádce, aie věřím,
že se nám podaří důkazy proti němu
získat. Jistě se budeš pamatovat nebo
některý z našich soudruhů, že u něho
v roee 1938 byl v Českém Krumlově na
návštěvě Runclmun a že při této příle
žitosti byli z náměstí až » k zámku
špalírem postaveni mrzáci a nuzně odě
ní obyvatelé města Krumlova spolu se
žebráky, aby tak byl dán důkaz zástup
cům misse Runcimana, že Němcům v
Československu se špatně vede a že jsou
utiskováni. Toto bychom potřebovali
zjistit, zda Schwarzenberg sám nebyl
Iniciátorem tohoto podniku.«
Nakonec poslanec Ruský vyslovuje
naději, že přece jenom se podaří ze
Schwarzenberga udělat kolaboranta a
v závěru přímo říká:
»Soudruhu, věřím, že kolaboranta z ně
ho uděláte; vždyť důkaz na něho nalézt
musíte.«
To je stručný obsah čtyřstránkového
dopisu, který byl v měsíci prosinci za
slán do Českých Budějovic a který omy
lem byl přečten jiným členem ZNV, ni
koli příslušníkem KSČ, ale zato ochot
ným svědkem.
J. P.

Latentní a skutečná
nezaměstnán ost
Před válkou dostupoval za dob hos
podářské tísně u nás stav nezaměstna
ných až % milionu. Při tom objem vý
roby neklesal ani tak nízko, jako na
přiklad nyní. Proto po odsunu většiny
Němců měli bychom si theoreticky po
stačit sami. Prakticky jsou potíže v tom,
že většina Němců představovala kvali
fikované dělníky, kdežto mnoho našich
dříve nezaměstnaných dělníků bylo po
mocných sil. Odsunem Němců byl u nás
vyřešen současně problém nezaměstna
nost. Podle jedněch trvale, podle dru
hých jen dočasně. Je třeba se jen podí
vat na problém nezaměstnaností a její
ho řešení, aby bylo zde jasno. V demo
kraciích před válkou se nezaměstnanost
řešila propouštěním př Výtečných sil a
jejich podporou státem a odborovými organisacemi. V totalitních státech se ne
zaměstnanost maskovala vynálézáním
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všelijakých uniformovaných oddílů, vy
držovaných dílem státem, dílem šíranou
a konec konců i podniky, kterým se na
řídilo zaměstnávání uniformovaných
straníků, jako hlídačů (WerkschutzJ),
jichž ve skutečnosti nebyl vůbec po
třeba. Na oboji nezaměstnanost se do
plácelo ve formě vyšších dani, příspěv
ků, darů atd. jen s tím rozdílem, že-ne
zaměstnanost přišla v totalitních stá
tech následkem totality mnohem dráže.
Ze setrvačnosti ponechaly si i za války
mnoho ze způsobů, kterými řešily ne
zaměstnanost před válkou, jako na pří
klad výše vzpomenutý Werkschutz. Ne
bylo řídkým zjevem, že strojírna, kte
rá před válkou měla dva hlídače, měla
jich za okupace osmnáct i více. Při tom
počet krádeží a sabotáží rostl geometric
kou řadou s počtem strážců ... Je proto
jedním z mnoha našich porevolučních
omylů, že jsme bezmyšlenkovitě přejali
pochybné vymoženosti německého totalismu, zaměřené původně k maskování
nezaměstnanosti, jako na příklad zá
vodní milice. Patří k závažným nedo
statkům publicity našich statistik, že
není znám ani přesný počet příslušníků
závodních milic, ani celkový náklad na
ně. V každém případě jde o velký počet
neproduktivních sil a stamilionové vý
daje, když v jediném z mnoha znárod
něných podniků jde o 500 osob a 19 mi
lionů Kčs nákladů ročně! Věc je závaž
nější, když v jediném týdnu se českoslo
venská veřejnost dovídá o zrušení mno
ha set malých průmyslových podniků
a o zastavení půl tuctu větších továren
jenom v samotných Cechách! A to je
právě v to-m týdnu, kdy z oficiálních
míst se odvážně tvrdí, že Němci jsou
v čs. průmyslu úplně nahrazeni. Jsou-li,
proč pak se zastavují dříve tak prospe
rující podniky jeden za druhým? Snažíte-li se dozvědět, proč se zastavuje na
příklad továrna nástrojů nebo úspor
ných parních přístrojů, které většinou
dovážíme, dozvíte se, že pro nedostatek
dělnictva. U jiného podniku se zase ří
ká, že pro trvalou pasivitu provozu, jež
jinde opět nijak nevadí. Stačilo by 1’kvidovat závodní milice a neproduktívni
síly z titulu nejrozmanitějších rad, vý
borů a komisí a bylo by hned dost sil
pro potřebné podniky. Jinde by stačilo
nahradit neodborníky na místě národ
ních správců lidmi, kteří příslušnému
oboru opravdu rozumí, po případě je
trochu promíchat, aby nebyly případy,
dosud časté, že v konfekci je národním
správcem sklář, v továrně na obuv bru
sič, v obchodním domě třeba zaměstna
nec odborové organisace. Dosavadní
tvrdošíjné lpění na německých vzorech
k řešení nezaměstnanosti jejím masko
váním uniformami, flintičkami a neproduktivním zaměstnáním, jež kříží vlast
ně cíle dvouletky, je pochopitelné jen
s jediného hlediska, a to kalkulace
s nezaměstnaností. Ale ta, pokud se
u nás vyskytla, je řešena naším před
válečným stylem, t. j. propouštěním, ja
ko se to nedávno stalo s mnoha sty za
městnanci v jednom krajském městě.
Doufejme, že se jim dostane podnory
do té doby, než si naleznou nové místo,
aby byla zmírněna nouze v případech,
kdv došlo k propuštění obou manželů.
Vzhledem k tomuto řešení, je pak ně
mecký recept pro naše poměry zcela
bezcenný, a je tudíž s hlediska dvouletky nanejvýš škodlivý, když místv se
projevující nezaměstnanost je řešena
prostě výpověďmi. Nepřetržité rušení
podniků, vyrábějících investiční statky
a tmění spoust neproduktlvně zaměstna
ných sil, které je vlastně maskováním
nezaměstnaností práce se štfcích lidí,
projevu<e s° protn nezaměstnaná 1 sil
ve spotřebním průmyslu.

F. K.

Z komunistů — stávkokazi
Všeho se dočkáme. Stalo se v Paříži
L·. P. 1947, kdy tam před týdnem vypuíua suivka typografů. Paříž byla 8 dní
bez novin. Stávkovali přirozeně i typo
grafové v orgánu komunistické strany
francouzské, dnes už ne strany oposiční,
ale vládní, v listě »Humanitě«.
Dne 17. února v G hodin ráno vnikli
do kanceláří, do telefonní ústředny, do
sazárny a k rotačkám členové tak zva
ného Výboru pro obranu »Humanitě«
(Comité de Defense de 1’Humanité)
v počtu 200 až 800 lidí. Zatím co část
stávkujících typografů sympatisovala
s vniknuvšími stávkokazy, jejichž cílem
bylo zajistit vyjití komunistického dení
ku na rozdíl od ostatních novin paříž
ských, ostatní stávkující, zejména per
sonál, obsluhující rotačky, postavili se
na odpor proti komunistickým stávko
kazům a v potyčce použili proti stávko
kazům požárních hadic.
Odborová organisace tiskárenských
zaměstnaná vydala protest proti akci
zmíněného Výboru, jemuž vyčítá, že
chtěl rozbít stávku. Odborová organisa
ce vyslovuje politování nad tím, že ta
kovýto postoj proti stávce zaujal list,
který se hlásí k dělnické třídě. Zástupe«
šéfredaktora listu »Humanitě«, Carrel,
proti tomu prohlásil, že »Výbor pro
obranu Humanitě«- nechtěl stávku roz
bít, nýbrž jen přímými linkami obnovit
telefonické spojení pro redakční míst
nosti, protože zaměstnanci v telefonické
centrále listu »Humanitě« byli rovněž
ve stávce.
Tak zní zpráva agentury Agence
France Presse, kterou asi list, hájící od
borové zájmy pracujícího lidu, »Práce«,
k informaci svých čtenářů neot-iskne.
Pro nás není nezajímavo konstatovat,
jak z komunistických theoretiků stávky
— jako obranné akce dělnictva proti vy
kořisťovatelům — se mohou také v pra
xi stát, jsou-li u moci, stávkokazové.

O pomoc rolníkům
při výrobním p’ánu
Díky neúnavné píli našich zemědělců,
kteří nevěděli, co jsou to pestře se stří
dající oslavy, manifestace, dovolené, de
monstrace a místy i stávky, je naše zá
sobovací situace lepší než okolních stá
tů. Ale zameškané se dá dohonit! Tak
byl před časem venkov zneklidněn po
věstným »národohospodským« hlasová
ním o osnovách zákonů, podaných mi
nisterstvem zemědělství. Nyní zase ná·1
vrh zákona o pomoci rolníkům pří usku
tečňování výrobního plánu není takové
ho rázu, aby přispěl k žádoucímu uklid
nění vesnice. V něm se m. j. stanoví,
že v zájmu zabezpečení výživy národa
musí býti veškerá zemědělská půda ob
dělávána podle zemědělského výrobního
plánu za vzájemné spolupráce zeměděl
ců a za pomoci úřadů. Nemůže-li vlast
ník půdy obdělání obstarat, je povinen t<
hlásit! MNV a učinit opatření podle zá
sad dobré sousedské výpomoci, Neobsta
rá-11 vlastník obdělání půdy, ač mohl,
zjedná MNV výpomoc nebo přikáže půdo
zemědělským podnikatelům do povinného nájmu za stanovený poplatek. AbJ
mohla býti provedena účinná zákonná
opatření, jsou držitelé zemědělských
strojů a zvířat povinni přenechat! tato
zařízení k použití jiným osobám k pro
vedení nutných zemědělských prací, nemohou-ir"si je tyto osoby včas opatřit!
ani dobrovolnou sousedskou výpomocí.
Tato povinnost se vztahuje na držitele
nových zařízení u výrobců a obchodní
ků, včetně družstev a strojních stanic.«
Na pohled sympatické, že? Venkov jako
jedna rodina! Ale domysleme tato opat·.
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fení v praxi, kdyby zmíněný zákon pro
šel bez korektur. Představte si dva sou
sedy. Jeden dobrý hospodář, který sl
s velkými obětml pořídil pořádný stro
jový park, včetně traktoru a druhý, ta
kový kmotr Jíra, jenž neměl podobných
ambicí a dovedl se od strastí s hospo
dařením povyrazit tu na honě, tu zase
mariášem. Prvnímu hrozí, že jeho stroje
budou zasazeny, sotva skončí s nimi prá
ci, u souseda, ať bude chtít či nikoliv.
Druhému zase hrozí, že, nesežene-li sl
nějakým způsobem obdělání polí, že je
bude musit dát do nuceného nájmu. Ponecháme-11 stranou delikátní otázku
účtování náhrad a případných škod (jež
asi nebude odpovídat skutečnému opotře
bování a risiku, protože by jinak o to
projevily strojní stanice zájem a nedistancovaly by se od této vymoženosti
podobně jako družstva!), je zde otázkou,
kde se vezmou ti zemědělští podnikate
lé? Co pak navrhovatelé zákona nevědí,
že existuji již desetitisíce ha neobdělané
půdy ve státě? Jen na takovém Rýmaróvsku a Osoblažsku je na 6000 ha ne
obdělané půdy! Nejinak je tomu na Be
rounsku a na jižní Moravě a rovněž
místy i v českém pohraničí. Naše ze
mědělství potřebuje na 200.000 pracov
ních sil a desetitisíce traktorů, samovazačů a dojicích strojů. Dokud je nebude
mít, nepomohou žádné vychytralosti
s přetahováním mrtvého a živého in
ventáře od souseda k sousedovi, i když
se to bude díti za patronance MNV a za
trestních sankcí v podobě vysokých po
kut a vězení. Kde prostě nic není, ani
smrt nebere! Nejvýš může zákon toho
druhu, jak jej navrhuje osnova, venkov
ještě více zneklidnit, protože znamená
nový a pronikavý zásah do majetko
vých práv, aniž by za to zemědělci dá
val nějakou protihodnotu. A zneklidnit,
znamená ještě více podlomit chuť do
práce těch, kteří až dosud dřeli nespo
čítané hodiny ve dne a víc dnů v roce,
než ti nejvychválenější stachanovci, se
kterými se pod dojmem trapného nedo
statku uhlí konečně již přestalo. Ven
kov potřebuje dnes více než kdy jindy
jistotu majetkovou a existenční.

Nacismus v nové podobě
Francouzský deník »ĽOrdre« referuje
o knize Hermanna Rauschninga, býva
lého nacisty a velkostatkáře z oblasti
Gdanska, který se před r. 1939 roze
šel s Hitlerem a nyní žije v Americe.
V knize »Doba deliria« tvrdí, že svět
už má dost propagandy, která viní Ně
mecko ze všeho zla. Válka nebyla po
dle jeho názoru zaviněna Německem,
nýbrž byla výsledkem pathologického
stavu světa. Pro mravní krisi, v níž
se svět octl, jsou jen dva léky: Buď
autoritativní demokracie nebo bolševismus. Jinak není pro svět spásy a jeho
vnitřní rovnováha musí být vykoupena
za tuto cenu. To je také první podmín
kou k zdravému a trvalému míru, jejž
musí založit národ trvale zdravě žijící.
Amerika bude vůdcem, Anglie jí bude
stát po boku a okolo nich se seskupí
Evropa. Rusku bude možno nabídnout,
aby vstoupilo jako rovnocenný partner
do velké konfederace národů, které se
všechny zřeknou části své svrchova
nosti ve prospěch mezinárodního orga
nismu. Podle Rauschninga nelze mír
lehce vybudovat proto, že není dosti
dbáno spravedlnosi. Nynější mír je ná
silný, diktovaný vítězem přemoženému,
mír hitlerovský. Je výsledkem politiky
Spojených národů vůči Německu, které
bylo politickými demagogy škrtnuto
z mapy Evropy. Až do nastolení národ
ního socialismu bylo Německo středem
evropského světa a ona »touha po ex-

pansl«, která se mu dnes vyčítá, byla
vlastně nutností expanse. Bude-li Ně
mecko rozříznuto mezi východ a západ,
obrátí se celé k východu, k Rusku, a
bolševická revoluce udělá rozhodující po
krok. Místo spravedlivého míru a rovno
cenného místa ve společnosti národů
mají Spojenci pro Německo jen politiku
pomsty a budou-lj v ní pokračovat, po
chopí Němci, že hitlerismus zachvátil
svět a jejich jedinou chybou je, že se
dali porazit. Pak budou hledat spásu
u Ruska a mezi oběma soupeřskými blo
ky bude nevyhnutelnou válka o vládu nad
světem. Referent se právem diví úspě
chu této knihy ve Spojených státech a
dodává, že Rauschning je jedním z těch
německých magnátů, kteří si zforntr
vali nacismus podle vlastní představy.
K. H.

Úkoly moskevské konference
Švýcarský list »Neue Zürcher Zeitung«:
věnoval přípravám moskevské konfe
rence obsáhlou úvahu, jež především
zjišťuje, že všechny mocnosti musejí
nyní formulovat své názory o budouc
nosti Německa. Z londýnských porad
dosud vyplývá, že západní mocnosti
dávají přednost přechodnému řešení
(Murphyho návrh na mírový statut),
kdežto Sovětský svaz takový postup od
mítá. Výhodou přechodného řešení bylo
by prý to, že by německá vláda nebyla
hned od začátku vystavena útokům, že
podepsala »nadiktovaný mír«. Sovětský
svaz je si nebezpečí, z toho vyplývají
cích, vědom, ale usiluje o definitivní ře
šení, dokud socialistická strana jednoty
má ještě nějaký prestiž. Otázka vý
chodních hranic hýbe prý německými
myslemi velmi silně. Dnes je už známo,
že Spojené státy a Velká Britannie ne
chtějí uznat dosavadní územní úpravu
za směrodatnou. Moskva stojí prý na
proti tomu před otázkou, zda má hájit
polské požadavky (hranice podél Odry
a Nisy), a tím své postavení v Němec
ku podkopat. Co se týká odzbrojení Ně
mecka a reparací, je sice mezi velmocemi jednota o zásadách, ale provádění
vyvolalo takovou různost názorů a hle
disek, že se zástupci velmocí nemohli
dosud dohodnout ani o tom, jakého sta
vu bylo v odzbrojení dosud dosaženo.
Ačkoli prý se Sovětský svaz o příští
státní formě Německa definitivně ne
vyslovil, usiluje nesporně o jednotný
stát s centralisovanou správou, poně
vadž by se tím usnadnila hospodářská a
vojenská kontrola Německa. Z rozprav
v německém tisku vyplývá prý jedno
značně, že návrat k svazu států odmítly
by všechny německé strany. Dokonce i
úsilí o spolkový stát naráží na odnor.
Kdo Německo zná, musí prý si uvědo
mit, že mu státní forma nesmí být v mí
rové smlouvě předepsána. To by vedlo
k ultranacionálnf reakci. I přenášení
hospodářských pokusů britské Labour
Party na německou půdu patří do kapi
toly bezplánovitého plánování. V Moskvě
měla by se prý připravit jenom půda
pro organický růst nové státní existen
ce Německa, při čemž by se mělo vy
užit historických možností pro výstavbu
spolkového státu.
K. H.

Dementi
Ze snímku, který otiskujeme na titul
ní straně a který zachycuje japonský
pokus o »přímý zásah lidu«, srocením
tokijských občanů, nevyplývá přirozeně,
že by čs. ministr informací chtě! pře
nést svou demokratickou působnost do
To’da. Zůstává < nadále v Kolovratském
paláci, Praha Dl.

o křestansivl
Odmítám křesťanství, protože
je židovské, protože je mezinárod
ní a protože zbaběle káže Mír na
zemi.
Erich Ludendorf (1865—1937).

Jsme nakloněni věřit spíše v ně
meckého Boha než v křesťanské
ho Boha. Nepracujeme pro nějaký
příští svět, nýbrž pro dnešní svět.
Dr Goebbels v Kolíně 19. V. 1939.

Buď německého Boha, nebo
žádného! Mezinárodní Bůh křes
ťanský je patronem versaillské
smlouvy!
Ernst Niekisch,
nezávislý socialista, člen bavor
ského Landtagu v roce 1921.
Křesťanská theologie je babič
kou bolševismu.
Cswald Spengler (1880—1939).

Palestina
Ministr, zahraničních věci Ernest Bevln prohlásil, že s ohledem na to, že
Arabové a Židé nemohou rozřešit pa
lestinský problém dohodou ani přijmout
návrhy, jež učinila britská delegace, vlá
da Jeho Veličenstva předloží celou věc
Organisaci spojených národů.
K rozhodnutí britské vlády, že odevzdá
problém palestinský Organisaci spoje
ných národů, píší dnešní »Times«:
Podrobné projednání palestinského
problému v Organisaci spojených národů
přinese mnohou výhodu. Kromě jiného
bude to příležitost, vyjasnit a odstranit
mylné domněnky a nepochopení o brit
ské politice v Palestině. Ale toto rozhod
nutí odevzdat věc Spojeným národům
nijak nezprošťuje britskou vládu povin
nosti, vypracovat si vlastní politiku pro
Palestinu.
Sionisté budou zajisté míti pro svůj
požadavek nezávislého židovského státu
podporu, jak od mocností, které lidsky
Cítí s utrpením Židů, tak 1 od států, kte
ré již touží, aby měly nějakou záminku,
deportovat Židy ze svého území do Pa
lestiny. Ale sionisté při své dnešní ne
přátelské náladě proti Velké Britannii
jak se zdá zapomínají, že Velká Bri
tannie je vázána Balfourovou deklarací.
Spojené národy však jí vázány nejsou.
Povinností Spojených národů je, podpo
rovat nezávislost malých států a proto
asi budou silně sympatísovat se žádostí
Arabů, aby Palestině byla dána nezávis
lost, a to ihned na podkladě dnešního
poměru obyvatelstva a tato žádost sl
získá hlasy všech orientálních členů. Po
stavení palestinských Arabů bude tedy
velmi silné. ,
/
Úkolem státníků ve Spojených náro
dech bude, uvést arabský požadavek ne
závislosti v soulad s židovským požadav
kem národní domoviny v Palestině. Ře
šení by se snad nalezlo, kdyby se na Pa
lestinu nepohlíželo jenom jako na osa
mělou jednotku, nýbrž jako na neoddě
litelnou součást Středního Východu, kte
rá může být pojata do federálního se
skupení, jež se v té oblasti již začíná
objevovat. Včlenění do arabské federace
bv rozntýlilo obavy palestinských Ara
bů před nebezpečím židovské nadvlády
a mezinárodně zaručené hrardce by za
jistily budoucnost židovské národní do
moviny. Kdyby Spojené národy daly sou-
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hlas k takovému plánu, VeTká Brltannfe
by snad nepovažovala náklady, spojené
s jeho provedením za přesahující její
prostředky a potíže, jež dnes má, když
doporučuje rozděleni Palestiny i proti
odporu arabského veřejného mínění, by
byly překonány, jakmile by arabské ve
řejné mínění pochopilo, že za takovým
plánem stojí celý civilisovaný svět.

Mírová smlouva s Bulharskem
Bulharský deník Rabotničesko Delo pížo v úvodníku o mírově smlouvě s Bul
harskem toto: Podepsání mírové smlou
vy otevře bulharskému národu nové
možnosti vnitřního a mezinárodního vý
voje. Mírová smlouva je nejpříznivější,
jakou Bulharsko za nynější situace
mohlo uzavřít. Stačí si připomenout, co
od bulharského národa chtěli jeho ne
přátelé. Po prvé za několik posledních
desítiletí Bulharsko, uzavírá mírovou
smlouvu, aniž jsou odříznuty nějaké
části jeho území. Jediné z bývalých spo
jenců Německa plně si zachovalo své
hranice. Kromě toho Bulharsku bude
mírovou smlouvou potvrzeno vrácení
Jižní Dobrudže. Na druhé straně Bul
harsko dovedlo předložit světové veřej
nosti otázku Západní Thrácie, která
již nezmizí ze scény, dokud nebude spra
vedlivě vyřešena. Odpovědnost za řadu
závazků, které obsahuje mírová smlou
va, plně padá, na bulharskou dvorní fa
šistickou kliku, která Bulharsko proti
vůli bulharského národa vehnala do vál
ky na straně Německa. Nejtěžší pod
mínkou mírové smlouvy je placení re
parací ve výši 70 milionů dolarů, ale
vládě Vlastenecké fronty se podařilo,
dosíei zamítnutí řeckých nároků, které
se prvotně blížily jedné miliardě dola
rů. Také se nesmi zapomínat, že ncuillská mírová smlouva uvalila na Bulhar
sko reparace ve výši dvou a čtvrt mi
liardy zlatých franků, při čemž Bulhar
sko musilo dávat ještě jiné reparace a
restituce in natura. Ačkoliv Bulharsku
nebylo přiznáno právo spolubojujicí ze
mě, uznává mírová smlouva boj bul
harského národa proti německo-fašlstické diktatuře, jeho akllvní účast ve vál
ce proti Německu a opatření provedená
po devátém září pro likvidování fašis
mu a demokratisaci země. Vůdcové bul
harské oposice se snaží lžemi a kleve
tami zkalit radost bulharského národa,
místo aby posypali své hlavy popelem.
K.H.

Arglie uznala bulharskou vládu
Po podepsání mírové smlouvy s Bul
harskem, rozhodla se britská vláda
uznat bulharskou vládu de jure. Ozná
mila to bulharské vládě notou, kterou
dne 11. února odevzdal britský politic
ký zástupce v Sofii bulharskému mi
nistrovi zahraničních věcí.
Současně však prohlásila britská
vláda docela jasně,- že tímto uznáním
nevyslovuje souhlas, že bulharská vláda
neprovedla demokratické zásady, pře
depsané v Jaltském prohlášení, a že
budoucí postoj britské vlády k vládě
bulharské bude určován příštím postu
pem bulharské vlády. Bulharsko bylo
jediným evropským bývalým satelitem,
jehož vláda dosud nebyla uznána britekou vládou.
Britská nota zni takto:
>Mám čest oznámit Vaší Excelencí, že
se zřetelem k zakončení technického
válečného
stavu podpisem mírové
smlouvy s Bulharskem rozhodla se vlá
da Jeho Veličenstva ve Spojeném krá
lovství poskytnout bulharské vládě
uznání de jure.
Vláda Jeho Veličenstva si však přeje
objasnit, že poskytnutí tohoto uznání
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nijak'neznamená, že by vláda Jeho Ve
ličenstva měla za to, že methody, jichž
v minulosti použila bulharská vláda,
aby upevnila své postaveni a provedla
nedávné volby, byly v souladu s duchem
a záměry Jaltského prohlášeni o osvo
bozené Evropě. Vláda Jeho Veličenstva
však vzala v úvahu závazky, jež přijala
bulharská vláda v článku druhém mí
rové smlouvy a rozhodla se poskytnout
jí uznání de jure, doufajíc, že je v úmyslu britské vlády v budoucnosti plnit
co do ducha i co do písmeny závazek,
že všem, kdož podléhají její jurisdikci
zaručí základní svobody, počítajíc v to
svobodu slova, tisku, náboženství, pro
jevu politického mínění a svobodu shromažďovací. Vláda Jeho Veličenstva
upřímně přeje bulharskému lidu vše
chen úspěch. Bude s přátelským zá
jmem sledovat příští rozvoj, chování
bulharské vlády k vládě Jeho Veličen
stva, jakož j ducha, v němž bulharská
vláda bude plnit všechny tyto závaz
ky, jež převzala v mírové smlouvě, a
který tedy bude určovat postoj vlády
Jeho Veličenstva k bulharské vládě«.
Jaltské prohlášení o osvobozené Ev
ropě zdůrazňovalo, že bývalé satelitské
státy musí řešit své politické a hospo
dářské problémy cestou demokratickou,
že jejích národům se musí umožnit,
aby si vybudovaly demokratická zaří
zení podle své vlastni volby a svobod
nými volbami, aby si zřídily vlády,
které budou v souladu s vůlí Hdu.
Druhý článek mírové smlouvy s Bulhorskem předpisuje:
s-Bulharská vláda učiní všechna opat
ření, nezbytná k tomu, aby všem oso
bám, jež podléhají bulharské jurisdikcí,
a to bez jakéhokoliv rozlišování rasy,
pohlaví, řeči nebo vyznání byla zaru
čena lidská práva, jakož i základní svo
body slova, tisku, náboženství, projevu
politických, názorů a svobody shromáž
dění«.

Starý a Novy svět

Často se mluví o Novém světě, jehož
úkolem má být pomoc Starému světu,
aby našel svou ztracenou rovnováhu.
Rekne-li se však >Nový svět«, vyvstává
každému před očima mohutný stát USA
— a zapomíná se na druhou důležitou
součást Nového světa, na latinskou
Ameriku. Co na př. my, Čechové a Slová
ci, opravdu a spolehlivě víme o latinské
Americe, druhém novosvětském gigantu,
který se zrozuje sice pomalu, ale jistě ?
Co víme o oněch dvaceti republikách,
z nichž jedna má větší rozlohu než celé
Spojené státy a může při příznivých
podmínkách miti 400 milionů obyvatel?
Podobně jako Spojené státy po první
světové válce, latinská Amerika se ob
jevila po poslední se zvláštním význa
mem. Brazilie a Argentina jsou dnes ne
jen významnými producenty surového
materiálu, ale i obchod, trhy s rostou
cím významem a potencialitou. I jejich
industrialisace do značné míry pokro
čila. Bohatá Argentina je vedle USA a
SSSR ostatně jedinou zemí, která si
mohla dovolit pustit se do bádáni a tvo
ření atomové energie (objevení urano
vých nalezišť je v pozadí tohoto rozhod
nutí.) Republiky latinské Ameriky po
skytují dnes široké pole evropským emi
grantům. Vytvářejí nové formy sociální
a politické organisace, zvyšují svůj vliv
v Organisaci spojených národů, kde tvo
ří dohromady neméně než jednu třetinu
delegátů. Latinská Amerika může stále
ještě čerpati nová bohatství z evropská
civilisace. Avšak i my můžeme stále
mnoho doháněti ze života — intelektuál
ního především. — jižní části Nového
světa.
Může být pro nás slabou útěchou, že
nejen my, nýbrž celá Evropa, s částeč
nou výjimkou Anglie, Sovětského svazu
a Francie, plní tento úkol velmi ochable.
Kolik místa se věnuje v našich novi
nách a časopisech pro zprávy a komen
táře ze života latinské Ameriky? Naše
Iránský petrolej
vysoké školy poskytují malé možnosti
Italský časopis »AvantU upozorňuje, k poznání jejich poměrů, a přece pod
že Evropané si nesmí myslit, že jejich statnou podmínkou pro kulturní spolu
rozvrácená pevnina je stále středem práci s těmito zeměmi je právě infor
světové politiky, že’ jen nějaký Terst se mované ocenění vlastních dějin latinské
může stát osudným pro světový mir á Ameriky, jejích kulturních výsledků
že v třetí světové válce, dojde-li k ní,
a běžných problémů. Je rovněž v zájmu
budou zase Evropané nejvíce trpět a našeho vývozu, aby toto studijní pole
hrát hlavní úlohu. Nesmíme zapomenout, nebylo zanedbáváno. Příklad si můžeme
že první světová válka začala a skonči vzít ze Spojených států, kde zájem o tu
la v Evropě, druhá však sice začala
v Evropě, ale skončila v Tichém oceáně. to oblast je tak veliký, že Evropan jej
Třetí světová válka by tedy mohla i za pokládá v prvních chvílích za předimenčít daleko od nás. Je mnoho příznaků sovaný. Knihy, filmy, časopisy USA na
toho, že těžiště světové politiky se pře lezneme v jižní Americe na každém ro
místilo. Ve světové hospodářské a vo hu, studenti jsou dychtiví dokonči ti stu
jenské politice perský záliv jistě zna dia v Americkém ústavu nebo ve Spoje
mená více než jaderské moře. 400 mi ných státech samotných. A naopak prů
lionů Indů a 450 milionů Číňanů budou měrný občan Spojených států jeví o zá
jistě jednou miti větší váhu než 45 mi
ležitosti latinské Ameriky značný zájem
lionů Italů. Otázka perského Azerbejd- a je obsáhle informován. Všechny před
žanu je nyní již vyřízena. Ale nedávné ní tisky v USA si všímají obsáhle zále
zprávy, kterých sl nikdo nevšiml, vrhají žitostí těchto zemí, rovněž literatura je
na ni nové světlo. Velká petrolejová
společnost americká. Standard Oil, velmi početná. Zájem severoamerických
oznámila, že uzavřela s anglo-iránskou studentů je usilovný, při čemž Hispánie
Foundation of the Library of Congress
petrolejovou společností smlouvu, podle
níž Američané budou po dvacet let do poskytuje znamenité výzkumné mož
stávat veliké množství petroleje. Tak nosti. Angličané máji široce rozvětvenou
Americe zůstane celý její petrolej, kte eíť British Councilu, který pořádá kon
rý je nyní již ohrožen vyčerpáním, a mi
certy, výstavy, přednášky a zve studen
mo to Američané budou výhodně pro
ty do Anglie. Španělsko a Portugalsko
dávat petrolej Evropanům, iránská vlá se dnes snaží oživit! staré svazky histo
da využila všeobecného diplomatického rické, citové, rasové a kulturní, které
ústupu Ruska, aby vyřídila povstání (nacházejí stále velkou odezvu zvláště
v Azerbejdžanu a odvolala ústupky, kte
ré musila v březnu učinit pod nátlakem v tradičních rodinách. Generál Franco
sovětské armády. Anglie je v té věci zcela propaguje sice svůj kult Hispanidady,
nevinná. A.meričané, kteří koupili laci ale iniciativa v některých kulturních od
no, vyvolali okolnosti, které znamenají větvích, na př. ve vydávání španělských
zvýšení ceny. Byl to mistrovský tah knih, přešla již na mladší republiky
(ungjické.
. -ira.
Wall Streetu.
K. iL
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Člověk a jeho víra
Ze všech stran slyšíme volání po obrod? života a re
nesanci čistého křesťanství Moderní člověk počíná
opět hlouběji pociťovat nedostatek biblických ctností,
které přes veškeré možné výhrady jsou nejzdravějším
základem života jak soukromého, tak i veřejného.
V jednom starém čínském přísloví se praví, že hlu
pák hledá vinu určitého nezdaru v okolí a druhých li
dech, člověk rozumný ji hledá v sobě a mudřec ani
v sobě, ani v okolí. Ježto se nezařazujeme ani mezi
mudrce, ani mezi hlupáky, nezbývá nám než skupina
moudrých lidí, kteří pátrají po příčinách neštěstí pře
devším ve svém nitru a ve svém konání či nekonání
Podobně jako slovo a myšlenka bez citu, víry a lásky
jsou suchým listem, který se nikdy nezazelená, tak
také tělo je bez duše mrtvé a mrtvá je víra bez skutků.
Není to zamotaný kruh, nýbrž logický sled článků ře
tězu, který počíná křesťanskými ctnostmi a končí
praktickými skutky. Co již bylo vymyšleno reformních
systémů, které chtěly zlepšiti svět! Avšak nezlepšíš
světa, dokud nezlepšíš sama sebe, své nitro. Proto
právem se mluvilo o potřebě revoluce srdcí a hlav,
má-li dojít k revoluci ve vnějších institucích. Nic se
nezmění, když jinak věci pojmenujeme, ale ponechá
me jejich vnitřní ústrojí a vnitřního ducha. Bez sku
tečné nápravy srdce a hlavy, bez nápravy myšlení a
mravů, můžeme sice revolucí odstraniti ďábla, ale
Belzebuba posadíme na jeho místo. (Masaryk). Ne
potřebujeme mravnosti a náboženství in abstracto,
v soustavách a knihách, ale v životě, v hospodaření a
politice. Ethika není jen pro psací stůl, náboženství
není jen pro kostel.
Bylo kdesi řečeno, že, kdyby dobří lidé nebyli lenoši,
zlých by nebylo. Kdyby totiž dobří lidé nebyli trpní,
kdyby nepřitakávah svým mlčením a nečinností zlým,
kdyby nebyli právě takoví jako Pilát, který sice na
Kristu žádné viny nenalezl, ale neučinil všeho, aby byl
nevinný osvobozen, poněvadž se bál o své teplé mís
tečko, byli bychom již hodně dále na cestě snesitel
nějšího soužití mezi lidmi a národy. Ano, lidské srdce
je velmi chytrácké. Dovede se zabarikádovat za hrad
bu psaných i nepsaných řádů, aby se vyhnulo volání
mravního hlasu. Často se vykupujeme malichernými
cetkami, když nám cit mravnosti ukládá platit zlatém
pomoci a nezištné oběti. Kdo dovede o sobě říci, že
opravdu svými činy a myšlenkami nepatří ani mezi
ty, kdož se přičinili o smrt Ježíše, ani mezi ty, kdož
zbaběle utekli, když byl veden na popravu. Jak jsme
prosákli slabošskou neutralitou pilátovskou, která se
nepriznáva ani k Ježíši, ani k farizeům?
Renouvier napsal, že svět trpí nedostatkem víry
v transcendentní pravdu. Není náhodou, že tuto větu
položil Julien Benda jako motto k své knize »Zrada
vzdělanců«. Golgotský zápas se neustále opakuje. Ve
světě není a nebylo přímočarého pokroku. Pravda a
spravedlnost nikdy nezvítězily hladce a samozřejmě.
Život a svět je ustavičný zápas Krista s Antikristem,
lásky se sobectvím, pravdy se lží. Na tom není nic
nového. Však se zdá, že moderní člověk příliš zabředl
do hmotných zájmů, do chvilkových materiálních po
žitků podle hesla: »Po mně ať přijde potopa.« Benda
poznamenal, že snad vždycky lidstvo činilo zlo, ale
aspoň uctívalo dobro a že tento rozpor byl ctí lidského
rodu, neboť vytvářel trhlinu, kudy mohla vzniknout
civilisace. Jakmile se však lidé začali posmívat slo
vům: »Království mé není s tohoto světa«, ztratili ži
votní absolutno a tím se dostali do roviny, kde jde jen
o biologické udržení života ze dne na den. Avšak člo
věk není jen biologickou jednotkou, jejíž jedinou ethikou je vegetovat, nýbrž je bytosti duchovní a mravní,
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jež má smysl, úkol a poslání, neboť má ve své duši
»Jiskérku boží«.
Zní to trochu podivně, ale je to tak: jenom bezměrnou vírou v ráj na onom světě lze uskutečniti ráj na
tomto světě.
Nic velkého nelze dělat bez víry - to jsou slova, kte
rá snad byla nejčastěji vyslovována v dějinách národů
a lidstva. Je nyní třeba míti především víru v sebe,
chceme-li něco dokázat. Sám v sebe však nemůže vě
řit, kdo nevěří v existenci něčeho, co ho současně pře
sahuje i předpokládá. Myšlení evropského lidstva ve
věku technických výbojů a rozmachů přírodních věd
zpřízemnilo, dostalo se do středních, ba nízkých poloh,
kde platí, že existuje jen to, co vidím, co dovedu na
hmatat, zvážit a změřit, na čem mohu vydělat, co mi
může zlepšit či zhoršit hmotnou posici. Z člověka ja
kožto bytosti duchovní, se stal ekonom, který zabředl
do materiálních zájmů, takže si ani neuvědomil, že od
sebe odvrhl celou oblast, která je nejvlastnějším zdro
jem životní posily: oblast víry. Je jistě pozoruhodné,
že pokrok osvěty a vědy od počátku XIX. století
byl doprovázen současně úpadkem víry v obecně plat
né pravdy, v platnost universálních zásad. Tento vý
voj šel tak daleko, že začal útěk od víry v samu mož
nost všelidských základů kultury a mravnosti. Tak
jako v sociálně-hospodářské oblasti individuum bylo
proniknuto »duchem tíže«, tak také ve sféře čistě du
chovní se počala uplatňovati hlediska přírodovědecká
a biologická. Místo všelidsky chápaných základů kul
tury a mravnosti nastoupilo dokonce biologické pojetí
kultur národních a kmenových, jež jsou prý navzájem
nepřevoditelné.
Zatím máme všichni společného Pána*, který je stej
ně bohatý ke všem. Kdosi řekl, že vědomí společné
hříšnosti a společné, potřeby milosti učinilo víc než
věda. Kam jsme se totiž dostali? Dvě války skončily
a mluví se o nové. Přes všechny technické pokroky se
musí člověk cítit osamocen a vypuzen z vesmíru, nemá-li v sobě duchovní horizont, v němž by nalez! pev
ný bod, o který by se mohl opřít. Křesťanský člověk
nalézá toto bezpečné středisko v Bohu. Co na tom, že
jsou hvězdy nepoměrně veliké, porovnány s jeho oso
bou, co na tom, že musím jiti do strmějšího kopce než
soused, co na tom, že počet členů naší národní rodiny
je značně menší než jiných, když Bůh nás vidí a mi
luje, byť bychom byli jakkoliv malí. Víra je něco ne
hmotného ... a co tedy záleží na hmotných vztazích ?
Křesťansky věřící člověk nemůže bytí zděšen obrovi
tostí čísel a mnohostních veličin.
Ano, musíme dovést najiti cestu ven z času prosto
rového světa do světa, kde mravnost a duch jsou stě
žejními normami Své myšlení a činy nesmíme činit
závislými jen na tlaku hmotné reality, nýbrž je mu
síme usměrňovat hledisky mravně-duchovními, věcný
mi ideami a normami. Je to nesmírně těžké, ale je to
pravá cesta. Jak jinak vysvětlit, že myslitelé, filoso
fové, prorokové a hlasatelé ethického absolutna, t. j.
víry ve věčnou ideu dobra — Boha, měli v dějinách
nesrovnatelně větší vliv, než ti, kdož stavěli čin nad
mravní zákon? Zdálo by se, že tací spirituálističtí utopisté stojí nad praktickým životem. Ale není tomu
tak. Dodávají mu orientaci, směr. Jsou pro praktické
všední dny regulativem, usměrňovatelem pod zorným
úhlem věčnosti. Jak by zešedivěl tento svět, kdyby
chom jeho černé chvíle nedovedli prosvítit jasem
s onoho světa, vírou, že pod proměnlivým povrchem
existuje pevné morální jádro. Taková víra je vírou vykupitelskou.
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Lidská pošetilost nepřestává, je nenapravitelná a
často bez mezí. Jak byli lidé našeho století sebevědo
mí a jak se pyšnili osvíceností a pokrokem! Ke konci
poloviny tohoto věku nemáme, čím bychom se hono
sili jako současníci této doby. Musíme obhajovat nej
základnější hodnoty, potřebné k duchovnímu i fysic
kému životu, musíme se potýkat a marnit svoje síly
proti primitivním chybám a pošetilostem. Kdyby byla
více zkoumána minulost, snáze by bylo lze se vyvaro
vat různých chyb, mohly by se lépe předvídat budou
cí události a užívat proti nim týchž prostředků, kte
rých již užili předkové. Poněvadž se to neděje a minu
lost jako učitelka přítomnosti se přehlíží, nebo ti, kteří
by její mluvě měli rozumět, jí nerozumějí, stává se,
že v každé době se setkáváme s pošetilostí a s chyba
mi, které tu už byly a jež vedou k podobným událos
tem.
Politika, která nedbá poučení z minulosti, kráčí se
zavázanýma očima a je vystavena náhodě. Mnohým
se zdá, že jisté velké revoluční události zpřetrhávají
řetěz s minulostí a v ní obsaženými zkušenostmi. Snad
všichni původci revolucí, co jich bylo, s fanatismem
a radikalismem, který jim skýtá naději na úspěch,
jsou prosyceni pevným přesvědčením, že oni porážejí
zplna tisíciletou minulost a nastolují »nový řád«, od
minulosti zcela odloučený. Na straně těchto revoluč
ních fanatiků, jež primitivní radikalismus zaslepuje a
zbavuje sluchu, se zapomíná, že sice se jim může po
dařit zplna nebo zčásti »nové uspořádání« poměrů, jež
mohou být násilím na čas vytrženy z organického a
plynulého vývojového růstu, ale brzy síla revoluce,
její vášně a zaslepenosti pomíjejí, vyčerpávají se a no
vý stav, »výsledky revoluce«, násilím tvořené a ze
Souvislosti vytržené, hledají opět cestu k předcházejí
cím vrstvám, které již věky vystavěly. »Nové uspo
řádání« po krátkém čase tíhne k tomu, aby znovu
mosty k minulosti byly vystavěny a obnoveny. Ať se
zdá mnohým, že vývoj světa převraty a revolucemi
je sebevíce vyhozen ze svých kolejí, přec vrací se ne
omylně zas k pořádku a řádu. Na této skutečnosti ni
kdo nic nezmění, i kdyby se co nejvíce namáhal a roz
čiloval. Jsou jisté stálé veličiny, které působí jak
v klidném vývoji, tak i ve všech fázích revoluce. A jed
nou z těchto důležitých veličin je i sám člověk. Profe
sionální »revolucionáři«, v zajetí theoretických sou
stav, nejsou schopni na vlastní oči vidět, střízlivým
rozumem vnímat, že i pod moderním šatem je tentýž
č 1 ov ě k, s týmž myslícím čelem, pozorujícíma oči
ma a naslouchajícíma ušima, s citera, tužbami, snaha
mi, láskami, radostmi, bolestmi a nenávistmi, pýchou
a pokorou, ctnostmi a sobectvím, se všemi nejrůzněj
šími povahovými odstíny, které v podstatě zůstávají
podobné, i když nesporně doba odívá je též do svého
roucha. Jaká pošetilost se domnívat, že revoluce zcela
změní člověka! Ona sice může ve své vrcholící síle
probudit různé skryté vášně nebo i blahodárný zápal,
ale ty zas uhasnou a opadnou, jako v bouři se musí
vzdutá vlna vrátit opět do moře.
Když jsme se dověděli o řeči, v níž silná a silácká
slova byla spíše výrazem opadávající vlny vášní a
prchající revoluční síly, nemohli jsme nevidět souvis
losti, které jsme shora naznačili. Přední představitel
nej silnější vládní strany, která má velkou
část moci ve svých rukou, zanotoval ostrou o p o s i čn í melodii. Paradox ? Nesporně. Předsudky oposiční
minulosti, které dosud drží komunistickou stranu a
které nemůže se sebe setřást? Také. Vtírající se pocit
nejistoty ve své vůdčí postavení a zcela neskrývaná
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obava před vnitropolitickou isolací? Ano, zde je ká
men úrazu. Proč se vytváří u jedněch pocit soudrž
nosti a u druhých pocit osamocení? Je vina u ostat
ních, nebo u těch, kteří se cítí osamoceni a kteří mají
všechny technicko-mocenské prostředky, aby mohli
úspěšně vládnout v e _ s h o d ě s ostatními ? Mají
ohromnou část výrobního kapitálu ve svých rukách,
velká část finančního kapitálu je pod jejich kontrolou
a vůlí, mají rozhodující politické funkce, a přec jsou
nespokojeni a s nimi jsou nespokojeni i ostatní. Pocit
osamocení je nezdravý vnitropolitický zjev. Ale kdyby
komunisté alespoň trochu byli nakloněni zpytovat své
svědomí a objektivně posuzovat svoje činy, nebo činy
těch, s nimiž souhlasili anebo k nimž mlčeli a které
byly vydávány za součást revolučních vymožeností,
ačkoli byly v přímém rozporu se vším tím, co lidé na
celém světě bez ohledu na náboženství, kulturu a mra
vy pokládají za dobré, bylo by lépe naší vnitřní poli
tice. Pokud bude u nás tato zatvrzelá neochota při
pouštět své vlastní chyby, viny a také odpovědnosti,
bude u nás existovati politováníhodné napětí. — Jak
může ministr ještě dnes mluvit, že náš lid v souhlase
s příslušným dekretem rozhodně nepokládá znárodňo
vání za ukončené, když košický program i příslušné
dekrety i vládní prohlášení mluví úplně jinak? Bud’
má pravdu ministr informací ale pak byl omylem ko
šický program, příslušné dekrety i vládní prohlášení,
jimiž byly uvedeny v omyl miliony našich občanů. Ale
pak je nutno také položit otázku: Je možno dnes ještě
věřit tomu, co je černé na bílém a co bylo nejslavnost
něji podepsáno a stvrzeno? Měl by se brát ohled na
náš vnitropolitický život, který jako sůl potřebuje
klid, pevnou půdu práva a zákona.
Bylo dále řečeno, že komunisté prý jsou pro velmi
rozhodný úder a prý jen přímým zásahem lidu lze za
bránit, aby se dál neprohluboval zhoubný přesun. To
zní jako protidemokratická výzva, kterou však roz
hodně nemůžeme přijmout, právě s ohledem na vysoké
státní zájmy. Nejsme nakloněni užívat silných slov,
neboť klid s pevností a odhodláním ve službách dobré
věci nás provází. Podobnými řečmi, které k nám do
šly z Plzně, obava před osamoceností se nezmírní, ani
samo eventuální osamocení se nezmění. Výsledky
vlastní politiky musí si každý připsat na svůj vrub a
jiné neobviňovat. Nechť se nehledá nedostatek u ji
ných. Jestliže nastává přesun, pak má jistě své pří
činy. Parlamentární politika byla by nemožná, kdyby
si někdo přál, aby většina tancovala podle písničky
menšiny. Parlamentární politika nezná »přímých zá
sahů« na odstraňování nějakých »zhoubných přesu
nů«, ani »velmi rozhodných úderů«. Budou-Ii ti, kteří
mají obavu před osamoceností a »zhoubnými přesu
ny« chtít upřímně spolupracovat ve skutečné státní
politice, budou nuceni oprostit se od mravů, které se
vymykají z hranic svobodné a snášenlivé parlamen
tární politiky.
V posledních volbách byly rozdány karty a každý
má jen tolik trumfů, kolik mu jich dal volič. Je jen
jeho věcí, jak těmito trumfy prozatím hospodařil.
Jestliže jeho hra nebyla nejprozíravější a ztratil-li
v krátké hře velkou část trumfů, může se zlobit jen
na sebe. Nejškodlivější by bylo se domnívat, že by se
snad něco mohlo stranicky získat náhlým útěkem ze
hry, nebo nějakým »přímým zásahem«, nebo »rozhod
ným úderem« dosavadní společnou hru přerušit, nebo
dokonce překazit. Ten, kdo by si něco podobného
Předsevzal, rozhodně by tri—"fy pro sebe nezískal.
1 nás karty bude i nadále rozdávat vždy volič a nelze
se spoléhat na něco jiného.
OBZORY

Daň z bezpracného důchodu
Podle důležitosti, se kterou se tato nová daň ohlašuje,
jnohl byl si nezasvěcený myslitt, že u nás je celá velká sku
pina lidí, která nic nedělá, odstřihuje kupony akcií a žije jen
a jen z výnosu svého majetku. Skutečnost je jiná: stát veške
ré hotovosti svých občanů měnovou reformou tak dokonale
vázal, že jsou prakticky nedotknutelné. Majetek akciový
zase byl vázán znárodněním. V ostrém, asociálním protikla
du se spěchem, s nímž jsme se dali do znárodnění podniků,
jeví se být dnešní otálení a zdlouhavost, když jde o vypla
cení odškodného jejich dřívějším majitelům. Už při měnové
reformě nebylo a snad ani nemohlo býti postupováno na
prosto spravedlivě. Podnikatel, který si koupil dům, pobírá
klidně nájemné a má-li platiti nějakou tu dávku nebo daň,
může si na tento svůj majetek vypůjčiti, Ale ten podnikatel,
který si uložil peníze do záložny, nedostává žádného úroku,
má ovšem malou naději, že až mu bude 60 let, že mu bude
něco z jeho majetku uvolněno. Nejhůře je na tom ten podni
katel, který si koupil cenný papír — zejména akcii. Nejen,
že nedostane žádný úrok, ale pořad ještě neví, zdali mu ten
či onen znárodněný podnik vůbec někdy něco dá. Zatím tyto
podniky mnoho chuti k tomu nemají, zejména když se stále
víc a víc svým hospodařením zadlužují. Jedno ovšem tento
investor ví: že totiž v žádném případě nedostane to, co do
papíru investoval.
A tak měnovou reformou byli zlikvidováni ti důchodci,
o nichž by se dalo říci, žp jejich důchod byl bezpracný a že
by tedy měl být těžce zdaněn. Byli to ti, kteří s nůžkami
v ruce jednou za rok odstřihli několik kuponů a vyinkasovali
svůj důchod. V dohledné době se ovšem zase objeví na scéně
— ovšem ve zproletarisovaném vydání. Státní pokladna začne
snad zase vypláceti úroky ze svých půjček a znárodněný
průmysl bude také musit kousnout do kyselého jablka a
bude musit dáti alespoň nějakou náhradu dřívějším majite
lům znárodněných podniků. Stane se to asi vydáním dluho
pisů s nepatrným zúročením. Tato skupina důchodců bude
se arci musit spokojiti s jakýmkoli zúročením, poněvadž
nemůže od tohoto svého majetku nijak utéci. Horší už to
bude s půjčkami dalšími. Pro uskutečnění dvouletého plánu
potřebujeme asi 60 miliard korun. Poněvadž ze zahraničí
není možno očekávati žádných větších půjček, bude nutno
celou tuto úvěrovou potřebu krýti na trhu domácím. Může
se to stát! formou nucenou nebo dobrovolnou. Nucená forma
by byia velmi. nepopulární a stejně by tak velký obnos ne
vynesla. Formou dobrovolnou by se však dala získati tak

Od Josefa II. k Dolanskému
Po státním rozpočtu na rok 1947 je každému uva
žujícímu občanu tohoto státu jasné, že reforma veřej
ného hospodaření je neodkladnou nutností. Ministr fi
nancí prohlásil, že jeho resort pracuje na novelisaci
určitých daní, a v kruzích zasvěcených odborníků se
již o tom živě diskutuje. Ale ne jenom mezi odborníky.
Veřejné finance, toť přece otázka, jež se týká nejširší
veřejnosti, a je proto nutné, aby veřejnost byla o těch
to věcech informována.
Naše fiskální zřízení, to jest celá soustava daní, dá
vek, poplatků, cel a monopolů, jakož i způsob přede
pisování a vybírání těchto plnění, sahá svými kořeny
až do dob fiskálních reforem císaře Josefa H. Naše
celá soustava je výsledkem vývoje skoro dvou set let,
při čemž jedna úprava navazuje právně a věcně na
úpravu předchozí, a je v ní pro tuto kontinuitu velká
síla tradice. Musíme si proto jasně rozhodnouti, zda
chceme v těchto tradicích pokračovati a jen částečně
novelisovati, nebo zda chceme úplně novou úpravu,
to znamená, vybudovat! nový fiskální systém. Tra
diční a již vžitý systém má nesporně výhodu, že se do
jisté míry již osvědčil, od pouhé novelisace ovšem ne
ní možno čekati žádných zázraků. A naopak, nové dílo
může rázně rozřešiti všechny bolesti, ale skrývá za to
v sobě veliké nebezpečí nejen dětských nemocí, ale
též totálního neúspěchu.
Od dokonalého fiskálního systému očekáváme zhru
ba splnění těchto tří požadavků: spravedlivé rozdělení
fiskálního břemena na občany, jednoduché a hospo
dárné vybírání plnění a finanční nezávislost samo-
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Josef Peukert

velká částka pouze za předpokladu slušného zúročeni, nejmé
ně čtyřprocentního. Poněvadž však navrhovaná daň by toto
zúročeni nepřipustila, nebude možno na domácím peněžním
trhu selinati prostředky na financování dvouletky. Dále je tu
velká skupina důchodců, kteří čtyřikrát za rok vybírají ná
jemné z budov. Každému už je dnes známo, jak špatně sa
dnes těmto investorům daří. Každý ví, že nájemné nestouplo,
že však stoupla cena všech řemeslných prací a oprav. Po
odečtení těchto položek odssaje dobrou polovinu zbytku ještě
daň domovní. Osobní výdaje majitele domu stouply měnovou
reformou nejméně třikráte, a tak se jeho domovní důchod
scvrkl na třetinu. A teď ještě tato třetina má býti postižena
novou radikální daní z bezpracných důchodů. Předpokladem
tu zřejmě je, že správa domu, vypisování různých hlášení,
přiznání a podobně není žádná práce. Odměna, kterou maji
tel domu za tuto práci dostává, je bezpracný důchod; ovšem,
dostává-li tuto odměnu úředník, který spravuje dům cizí, je
to poctivě zasloužená mzda! Rozdíl mezi nimi je ten, že je
den z nich je podnikatelem a druhý zaměstnancem. Je jen
samozřejmé, že zavedením této daně bude soukromopodnika/·
telský stavební ruch naprosto ubit a v budoucnosti musí pře
vzít tvorbu nového bytového prostoru výhradně stát. Poně
vadž jsou dobře známy organisační výsledky státního podni
kání, je budoucnost stavebnictví mlhavá.
Další velkou skupinou těchto důchodců jsou pensisté, o je
jichž pensi by radikálové mohli tvrdit, že je to bezpracný
důchod. Obchodníci 1 živnostníci, nepožívající dobrodiní pensijního pojištění, žijí často ve svém stáří z výnosu domu, kte
rý si za výsledek své celoživotní dřiny koupili. Tato forma
pense je tedy také bezpracný důchod. Postihne tato nová daň
oba druhy pensistů. nebo bude tu činěn rozdíl mezi podnika
telem a zaměstnancem? A bude-11, jak se zdá, tento rozdíl
činěn, bude to sociální nebo asociální?
Třetí velkeu skupinou bezpracných důchodců jsou střádalové, většinou vkladatelé peněžních ústavů. Dnes pobírají bez
pracný důchod 1 82 proč, ročně. To znamená na příklad, že
z jednoho milionu dostanou ročně 18.200 Kčs! Při dnešních
cenách tedy dokonce ani milionář (a kolik těch milionářů
v nové měně je?!) nemůže býti živ. Snížení výnosu vkladů
povede určitě k thesauraci peněz, poněvadž příliš malé zúro
čení nebr/le nikoho lákat k uložení peněz v peněžním ústavu.
Již dnes se počítá s thesauraci oběživa ve výši asi 10 miliard
korun. Jak velká bude thesaurace potom a co tato zvýšená
thesaura.ee pro naší měnu znamená, netřeba ani rozvádět.

Robert Reska
správných útvarů na státu. Splnění těchto tří poža
davků je ale skoro nemožností, protože systém, který
by chtěl býti spravedlivý, musí nutně býti složitý, a
finanční nezávislost samosprávy nutně komplikuje
způsob vybírání. Možné řešení bude proto vždy jen
určitý kompromis mezi hlavními požadavky, na fis
kální systém kladenými. Nutno proto zvážiti, kde mu
síme býti neústupnými a kde možno sleviti.
Platíme daně přímé a nepřímé. Daně přímé, zejmé
na daň důchodová a výdělková, jsou daně výnosové,
platíme podle toho, kolik vyděláváme, a to progresiv
ně, s rostoucím důchodem vyšší sazbu. Možno zásadně
říci, že takovéto daně jsou zajisté rozvrženy spravedli
vě. Naše daňové zákonodárství vybudovalo soustavu,
která do všech podrobností upravuje přímé zdanění
tak spravedlivé, jak jen možno. Je samozřejmé, že řád,
důsledně přesný, musí býti hodně složitý a pro neod
borníka neprůzračný.
Daně nepřímé, zejména daň z obratu, a daně spo
třebitelské platíme konsumem zboží, v jehož ceně je
daň nepřímá zahrnuta. Daně nepřímé možno poměr
ně jednodušším způsobem podchytiti a vybírati, než
daně přímé, a mimochodem, jsou pro státní pokladnu
daleko výnosnější. Vyčítá se jim však asociálnost a
vliv antipopulační, protože postihují zrovna tak dělní
ka s pčtičlennou rodinou jako svobodného továrníka.
Ba naopak, pětičlenná rodina spotřebuje více masa a
cukru, než onen mládenec, a platí proto více daně
z cukru a z masa.
Vidíme složitý, ale spravedlivý systém daní přímých
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a jednoduchý, ale do určité míry nespravedlivý sy
stém daní spotřebitelských. Hospodárnost při vybírá
ni nebo spravedlnost při rozvržení? Odpověď na tuto
otázku nutno dobře rozvážiti.
Fiskální správa, která rostla soustavně od dob Ma
rie Terezie, je dnes jedním z největších správních or
gánů ve státě. Je samozřejmé, že toto množství úřadů
a úředníků spotřebuje značnou část státních příjmů,
které jsou již u samého pramene ztenčovány. Hned
při vstupu do místností berního úřadu cítíme staro
bylé ovzduší, které zavání někdy přímo ztuchlinou!
Vidíme, jak úředníci zapisují různobarevnými inkousty
do různých kolon obrovských a neohrabaných knih.
Přitom nám přijde na mysl, že jsme ráno dostali výpis
z poštovní spořitelny a zamyslíme se nad tím, kolik
úředníků by asi potřeboval pražský šekový úřad, kdy
by pracoval metodami berních úřadů. Máme u sebe
peníze a chceme dlužné daně zaplatiti. Hledáme po
kladnu a zjistíme, že berní úřad žádnou pokladnu ne
má. Jsme odkázáni na poštovní úřad a máme opět
možnost porovnání, jak pružně a rychle vyřizuje je
den státní úřad to, co druhý pro svou těžkopádnost
nemůže vyříditi.
Promyšlená organísace, moderní stroje a organisační prostředky by mohly vykonati i v oboru fiskální
správy mnoho. Ale neklamme se! Podstatného zlev
nění a zjednodušení možno docíliti jen novým sys
témem zdanění, podle kterého by se vybíraly veš
keré daně, dávky a poplatky jednorázově.
Od toho jsme dnes daleko. Příklad: pan Kulhánek
má činžák, musí proto vyplniti přiznání k dani čin
žovní pro berní správu, ale kromě toho ještě přiznání
k dávce z nájemného pro magistrát, načež zkoumají
jeden úřad státní a jeden úřad samosprávní co do ob-

Americká cla, dovoz a vývoz

sáhu stejná přiznání, a když pan domácí nezaplatí včas,
dostaví se k němu exekútor státní i jeho kolega od
magistrátu. Pan Nohejl je dělníkem v Českomoravské,
na základě jeho výdělku se mu sráží daň důchodová
a podíl pro nemocenské pojištění. Personální oddělení
Českomoravské má mnoho práce se správným výpo
čtem a odváděním těchto srážek. Pan Nohejl má jeden
účet u berního úřadu a jeden u sociální pojišťovny, a
tam i tam řada osob úředních kontroluje, každá sa
mostatně, zda bylo vše správně vykonáno.
Máme orgány státní, větší a menší svazky územní
samosprávy, veřejné instituce rázu sociálního a ko
nečně tak zvanou hospodářskou samosprávu. Veškeré
tyto instituce zatěžují pracujícího člověka a chtějí, aby
mohly své úkoly v zájmu celku vykonati, peníze ve
formě daní, poplatků, dávek a příspěvků. Peníze si
chce každá z těchto institucí pokud možno sama vybírati, a to konec konců plným právem. Jak by mohl
býti také zachován demokratický princip samosprávy,
kdyby nižší celky byly financovány dotacemi z vyš
ších celků a tak po stránce finanční závislé na jejich
blahovůli ?
Na druhé straně zatěžuje tato finanční autonomie
všem zúčastněným život. Místo jednoho formuláře
musíme vyplniti podle případu 3 až 4 formuláře a mí
sto jednoho exekútora můžeme se těšiti na návštěvu
čtyř exekutorů. Otázka tedy zní, jak při unifikací
všech plnění zachovati finanční samostatnost nižších
samosprávních celků? I tuto otázku nám rozřeší jen
radikální řez. ■*
Fiskální reforma je po ústavě nejzávažnějším úko
lem. Nejde o méně, než o prosperitu našeho hospodář
ství a o blahobyt našeho lidu.

Spectator

O příštích cestách americké hospodářské politiky uveřej k otázce dovozu výrobků do země. Celý problém je obyčejně
nil anglický týdeník »Spectatcr« článek svého newyorského formulován takto: I když zvýšený export může přispěti
k zvýšené zaměstnanosti a prosperitě některých odvětvi
dopisovatele Gunthera Stelna, který osvětluje celkovou ná
ladu amerických finančních kruhů na rozšíření hospodář masové produkce a zemědělství, můžeme si dovolí ti udělati
ských styků s ostatním světem. Široká americká veřejnost v americkém hospodářství místo značně větším koupím kon
nejeví zjevně velkého zájmu o mezinárodní obchod; většina kurenčního zahraničního zboží? Neboť to jediné, a v tom
je však příznivě nakloněna myšlence rozšiřování obchodních souhlasí všichni, může nakonec vyrovnati' zvýšenou americ
styků se světem. Při zprávě, že americký export dosáhl v r. kou exportní politiku. Neboť potřeba importovaných surovin,
1946 rekordní částky 500 miliard Kčs (osminásobek celého jakkoliv se v poslední době zvýšila, nemůže vyrovnat! výši
našeho rozpočtu) a že vyšší ceny ji v roce 1947 pravděpodob dovozu a vývozu; a větší mezera nemůže být soustavně fi
ně zvýší o 10 proč., pociťují nejvýše uspokojení, jak Spojené nancována půjčkami. Odpovědi na tuto centrální otázku ko
státy plní svůj díl v pomoci válkou poškozenému a vyčerpa
lísají mezi bezpodmínečným »ne« tradičních příznivců ochran
nému světu. Jaké však je překvapení průměrného Američa ných cel a stejně rozhodným »ano« málo nezávislých obchod
na, pokračuje autor, když zjistí, že 50 proč, výdělku pěstitele níků v nejvíce chráněných odvětvích amerického hospodář
bavlny, 32 proč, výtěžku tabákových plantáži a 12 proč, far ství. Právě se koná několik konferencí,v které mají přispět
mářových příjmů za pšenici přicházejí z prodeje za hranice k vyjasněni příštího postupu. Prvá z nich počala 13. ledna a
mi! Jeho překvapení je však ještě větší, když se dozví, že má Za úkol probrati možné snížení amerických cel jako pří
bez intensivního vývozu by musil zaplatit za svůj automobil pravu ke konferenci o vzájemných obchodních dohodách me
o 25 proč, víc než před válkou; že jeho výhoda ve vývozu 20 zi Spojenými státy a 18 jinými zeměmi, která se má konat
proč, výroby průmyslových a zemědělských strojů je ještě letos na jaře. Druhá jednání mají trvat od února do března
větší a že bohatý Hollywood by nebyl schopen vyrobiti znač v šesti amerických městech a mají umožniti obchodníkům
nou část svých výpravných filmů a udržeti nízké vstupné do projeviti svá mínění ohledně charty Mezinárodní obchodní
amerických kin, kdyby nečerpal nejméně třetinu svých pří organísace. Podle dosavadní situace budou ochránci cel asi
jmů z filmového vývozu.
v převaze a těžkou posici budou mít ti, kdo i v Trumanově
Je pravda, že Spojené státy nikdy nevyvážely víc než 10 administrativním aparátu zachovali věrnost liberálním ideá
proč, výrobků a 7 proč, celé produkce; tyto zlomky však lům zahraničního obchodu Cordella Hulla a Franklina D.
přispěly velkým dílem k hospodářské prosperitě USA. Prů Roosevelta. Přádelny balvny, koželužny, výrobci obuvi a
měrný Američan projevuje znovu uspokojení nad zprávou, že většina ostatních odvětví, ohrožených britskou a jinou konku
1 v dovozu byl v minulém roce dosažen rekord částkou 250 rencí, již zmobilisovaly síly a v řadě ostře formulovaných
miliard Kčs a že v budoucnu budou asi číslice ještě větší. prohlášení zamítají 50 proč, snížení ochranných cel, které by
Říká se mu, že obchod má být dvousměrnou ulicí, že v bu byl president oprávněn udělati při vzájemných obchodních
doucnu tak bude musit být ve větším měřítku. Ale málokteří dohodách. Tato odvětví se odvolávají na nižší mzdy v cizině,
si uvědomují význam importovaných produktů pro americké na snahu britských a jiných továrníků ovládnouti část ame
hospodářství, které by bez nich nemělo žádné kávy, čaje, rického trhu, na výsledné ohrožení amerického životního
přírodní gumy, cínu a dostatek celé řady jiných předmětů. standardu a na celou řadu jiných argumentů ze svého zná
Ještě méně Američanů si uvědomuje, že přes pokročilé me- mého slovníku. Odsuzují egoismus výrobců »trvalých« pro
thody masové výroby, řada produktů od lodí až k stolnímu duktů masové produkce, kteří usilují o snížení cel, že chtějí
příboru by mohla být z ciziny lacinější — což by prospělo svým cizím zákazníkům umožniti dostatečnou výměnu dolarů
jak světovému hospodářství, tak americkému životnímu na nákup amerických automobilů, radiových přístrojů, stroj
standardu.
ního a elektrického zařízení. Až dosud obě skupiny se obra
Různost mínění, do jaké míry se mají Spojené státy spo
cely na veřejnost do velké míry lhostejnou. Dnes se zdá, že
lehnout! na vývozní obchod, je ovlivňována různým postojem protivníci snížení cel, budou mít větší podporu veřejnosti.
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Za nimi stojí celá republikánská strana — tradičně příznivá
ochranným clům a ta má nyní většinu v kongresu, a po prvé
v dějinách Spojených států, silná jižní frakce strany demo
kratické. Demokraté z jihu právě zavrhli své historické sta
novisko pro volný obchod a bojují za hospodářský isolaclonismus a ochranná cla. Tvrdí, že naděje na stálé zaměstnání
v americkém hospodářství neleží ve zvýšení vývozu, kteréžto
zvýšení má být umožněno liberálnější importní politikou,
»nýbrž přímo zde, na farmách naší země«. Zemědělští sekre
táři demokratických jižních států vyhrožují, že kupní síla
jižních farmářů půjde »křiklavě dolů«, jestliže president Truman schválí předložené obchodní dohody. Proto jsou proti
»jakémukoliv snížení cel«.
Vedle problému více liberální importní politiky objevuje se
dnes v USA další, neméně důležitý pro světovou budoucnost.
Způsobuje jej pochopitelný zájem vlivných amerických kru
hů o politiku anglické a francouzské poválečné vlády a ze
jména o politiku sovětskou. I zde vznikly dva tábory, které
mezi sebou velmi živě diskutují. Na jedné straně zastánci
otevřené dolarové diplomacie, odhodlaní, jednak vypovědět
obchodní válku Rusku a jeho spojencům, jednak snažit se
ovlivnit situaci ve státech socialisujících, jako Britannie a
Francie; na straně druhé příznivce hospodářské, nikoho ne
vylučující spolupráce mezi všemi členy Organisace spoje

ných národů, kteří věří, že takové stálé, rozšiřující se světo
vé hospodářství za vydatné pomoci blahovolného amerického
stanoviska samočinně odstraní příčiny vedoucí k nemírnému
vzrůstu státní moci v některých zemích. Zde však veřejné
mínění sympatisuje rozhodně více s táborem druhým: velká
řada malých a středních amerických obchodníků jasně pro
hlašují, že si nepřejí ani hospodářských konfliktů s kterou
koliv zemí, ani vměšování se do cizích hospodáře kých systé
mů. Zástupci otevřené dolarové diplomacie narazí tedy nepo
chybně na značný odpor; na druhé straně však nutno kon
statovat, že politika úplného obchodního liberalismu nikdy
nebyla a není ve Spojených státech opravdu populární.
Dnes se zatím nedá tedy očekávat, že by se různé zájmy a
hospodářské požadavky všech skupin daly sjednotit k jasně
definovanému postupu. Se strany hlavních výrobců masové
produkce budou jistě prosazovány požadavky o zvýšení vý
vozu těchto výrobků, ale oposice proti většímu dovozu cizích
výrobků se lehce nevzdá. Předvídá se, že americké finanční
kruhy budou váhavé ohledně cizích půjček, kde toho nevyža
duje nutný politický zájem, takže starý problém, jak uvést
do rovnováhy velký vývoz s daleko menším dovosem, nebude
na nějaký čas dořešen. Cesta k vyrovnané zahraniční politice
amerického hospodářství je pro objektivmho pozorovatele
teprve otázkou doby budoucí.

Historie konformní a nekonformní?
Matení pojmů a ještě více vědomostí stává se v poslední
době přímo příznakem doby. Skreslování, počítající často
kráte až s germánskou zapomětUvostí a goebbelsovskou
pružností názorů a naopak zas vyplývající ze značných ne
znalostí faktů jednotlivých i celých souvislostí, je třeba pro
to neúnavně uváděti na pravou míru. Zůstává čestným a při
tom velmi odpovědným úkolem dějepisce, aby se ujal této
práce, často až nadlidské, protože nekonečné.
Nedávné ustavení dvou středisek našich intelektuálních
pracovníků, jejichž sloučení bylo při nejmenším politikem,
ale rozhodně ne spontánním projevem, ukázalo na zhoubný
názor dneška: že kulturní práce a kultura vůbec je levá či
pravá, pokroková či spíše konservativnější, socialisticko-internacionáhií nebo demokraticko-národní, jak jsme slyšeli
všechna ta epitheta. Třebaže nehodláme v tomto článku rozpitvávati hodnocení kulturního projevu jako takového, je jas
né, že kriteria mohou se pohybovati jedině v rovině mravní
a odtud estetické.
Tak tomu je i s pohledem a hodnocením do minulosti. Jsme
však i zde svědky jevu, který nazvali kdysi ve vyvíjejícím
se Sovětském svazu otázkou konformnosti a nekonformnosti
(tam to bylo rovněž o umění). Při sociálním přerodu, jehož
trvalý dosah a i rozsah mohl by popírati pouze záměrný falšovatel historie, působil mnohý vzor a příklad ruské revolu
ce. Spolu s nepopiratelným vlivem autoritářských prvků okupační éry vytvořilo se tak ovzduší, v němž se PRAVDÉ
příliš nedařilo. Pokud šlo o současné dny, je možno mnoho
vysvětliti prudkým reagováním a desorientováním po letech
nesvobody. Jakmile se však začla různá nová hlediska promitati směrem do minulosti, je nutno míti se na pozoru: je
dvojí historie. Ta slavná, to jest ty kapitoly, jež se shodují
s našimi dnešními názory a vše ostatní - to je historie ne
správná, nekonformní!
Již každý mladý adept studia dějepisu, který absolvoval
několik uvádějících příruček, ví dobře, že historie je rovněž
jen jedna, to jest, k jejímuž poznání přijdeme cestou pocti
vého, objektivního, nezaujatého bádání. Že je to souhrn faktů
kladných i záporných, konstruktivních i destruktivních, ob
dobí slavných i smutných, jevů duchovních, společenských,
hospodářských, prolínajících se ve zvláštní, vždy svérázné
dynamice, v rozličném rytmu, řízeným věčným Řádem.
V posledních dvou číslech minulého ročníku považovali
jsme za potřebné objasnit československou otázku se sta
noviska historického vývoje. Obracíme-li dnes zájem do ryze
české historie, zabíráme chronologicky úsek novějších dějin.
19. století, kapitola, v níž po osvícensko-probuzeneckém pro
logu. vyrůstá vlastně základ současného dění. Rozsáhlost lát
ky, námětu snad hlavně nedovolila zpracování, to jest pře
devším soustavné probádání tohoto období. Práce Tobolkova
je překonána řadou nových vědomostí a k nové synthése se
zatím nikdo neodvážil. Jedno však už bychom měli míti za
sebou: zpracovány životopisy, zhodnocení díla i člověka
předních našich osobností. Nemohlo by se tak státi, co jsme
viděli v uplynulém roce, hned na třech rozličných příkladech.
Strobach — Rieger — S k,r e j š o v s k ý.
Tři jména a kdo o nich slyšel více v minulém roce a vůbec
v poslední době. Snad František Ladislav Rieger, nejsilnější
česká osobnost devatenáctého věku, zůstal ještě poněkud
v paměti českých lidí roku 1946, kdy si jej celý národ při
pomenul při neslavné, možno říci přímo nehorázné skuteč
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nosti: odstranění jeho jména s významného nábřeží hlavního
města republiky. Není v struktuře Obzorů, aby přinášela ži
votopisné statě, pripomeňme však pouze několika slovy vý
znam Riegrovy práce pro národ: v době předbřeznové jeden
z vedoucích duchů všeho obrodného úsilí, tvrdý odpůrce obe
sláni frankfurtského parlamentu, na vídeňském a kroměřížském sněmu organisátor slovanského poslaneckého klubu, v
době bachovského absolutismu získává vědomosti, zkušenosti
a známosti, které jsou mu k dobru v šedesátých letech, kdy
za obnoveného konstitučního života stojí v čele vedoucí sku
piny politiků, dostávaje od nejširších vrstev hrdý titul »Vůd
ce národa«, o jehož oprávnění se Rieger staral po další desít
ky let v Praze i ve Vídni, doma i za hranicemi, bojuje za práva
národa. Slavná cesta do Moskvy a opět styky s Francií, aby
v celkové své koncepci zůstal střízlivě ve skromných domá
cích poměrech, v politice drobné užitečné činnosti pro národ,
směru, který nastoupili po čase i bouřliví dočasní vítězové straničtí odpůrci. A muž z lidu, mlynářský syn, probíjející
se student a neúnavný pracovník po celá dlouhá léta, byl
vždy člověkem z lidu. Takový byl Fr. Lad. Rieger, Čech o
němž se za německé okupace a na německé straně nesmělo
ani zmínit, Čech, kterého Češi L. P. 1946 neznají anebo ne
uznávají!
Dr Antonín Strobach, osmačtyřicátnický druh Riegrův,
předčasně uštvaný pronásledováním habsburského absolutis
mu v r. 1856, byl typickým představitelem tehdejších vlasstenců. Avšak zatím co převážná část mladých i starších
první poloviny minulého století přicházela z venkova, jazy
kově méně vlažného, protože ohrožovaného, Strobach je českým
příkladem, téměř ojedinělým v národnostní bezbarvosti teh
dejší Prahy. A přece jsme nečetli nikde, že by byla praž
ská obec byť jen slůvkem vzpomněla na některé své schůzi
výročí smrti tohoto významného syna, který se stal právě
pro své ryzí češství prvním svobodně voleným purkmistrem po
vyhlášení březnové konstituce, aby po odstoupení se stal před
sedou (!) vídeňského i kroměřížského parlamentu, po jehož
rozehnání jako jeden z nejvýznamnějších judiciálftích práv
níků je pověřen dalším významným úkolem: organisací, t. j.
vytvořením a vedením porotních soudů v Čechách. O Čechu,
jehož jazykově-právnimu spisu věnoval Albert Pražák v po
slední své knize »Národ se bránil« řadu stran, jsme mimo
»Lidové demokracie« nečetli ani řádek.
»Král české žurnalistiky«, tak nazývali v druhé polovině
devatenáctého věku Jana Stanislava Skrejšovského. Může
však říci průměrný český občan aspoň několik slov o nej
větším novináři, jakého jsem kdy měli? Nebojím se tohoto
superlativu ani v sousedství Havlíčkovy slávy. Význam a ráz
osobnosti Karla Havlíčka byl mnohokráte důkladně podán;
první ryze skutečně český žurnalista, byl rozhodně z nej
přednějších osob roku 1848, na jehož průběhu měl nemalý
podíl. Avšak stejně jako není možno hodnotiti naše před
březnové údobí jako světovou kapitolu nebo období světového
nebo jen evropského významu (souvislost a sounáležitost
některých faktů zdejších i zahraničních nedává ještě tutéž
kvalitu), není možno ani lidské representanty stavětí do řa
dy velkých lidí doby. České země vstupují na pole evrop
ského politického divadla, a to především svými osobnostmi,
teprve v druhé polovině devatenáctého století. Rieger po
liticky a Skrejšovský novinářsky seznamovali svět s námi
a nás se světem. »Národní listy«, které začaly vycházeti na
počátku šedesátých let, byly vedle jiných českých žurnálů

hlavní tribunou domácí veřejnosti. Bylo třeba však mftí
tribunu, z níž by bylo informováno jednak vídeňské vládní
a parlamentní prostředí, jednak veškeré zahraničí. Výsledkem
úvah o řešení tohoto problému bylo založení německy psané
ho, ale duchem vášnivě českého denního listu, nazvaného la
pidárně »Die Politik«. A jeho řízením, zajisté velmi to ožehavým
a závažným úkolem, byl pověřen Jan Stanislav Skrejšovský.
Výsledek byl brzy patrný: Skrejšovský zorganisoval význam
né spolupracovníky ve všech evropských zemích, informátory
na nejvyšších místech států a návodů, Skrejšovský měl své
zpravodaje ve vládě, sněmu, na dvoře ve Vídni, Skrejšovský
dokázal stvořitl vlastní silou novinářský, vydavatelský a tis
kařský závod evropské úrovně, Skrejšovský byl jasnozřivým
politikem, jehož velkorysost nakonec přecenila síly vlastní
1 národa To však neměni nic na faktu, že jeho zásluhou je
o našem národě informována celá Evropa, západní i východ
ní, k níž se velký Slovan Skrejšovský přibližuje dokonce
i přestupem k pravoslaví; před články tohoto muže se třásla
rakouská vláda, jeho řeči, jeho drsný, ale jadrný hlas, široká
tvář syna východočeského sedláka strhávala tisíce poslucha
čů, zejména na venkově. Vlastními lidmi umlčován, umírá
uprostřed práce pro národ, zapomenut po smrti, i dnes.
_<ezdá se nám však jen pouhou neznalostí, která zavinila
opominutí patřičné úcty a pocty těmto třem velikánům. Byli
či jsou pro dnešek nekonformními ? Osmačtyřicátník Strobach, který nebyl na barikádách, ale raději resignoval na
starostenský úřad, když nemohl osobní autoritou uklidnltl
nezdravě rozbouřené občanstvo. Prozíravý politik, jehož mís
to nebylo v Repealu hostinského Fastra, ale po boku Palac-

kého, Rlegra a I Havlíčka (!), na straní klidné rozvahy.
Tribun národa Rieger měl po celý život přes tvrdé bojovníc
ke srdce vždy odstup ke všem prudkým vznětům, vedoucím
vždy jen ke škodlivým zásahům, neplodné destrukci. Konservativec, jehož smýšlení vycházelo ze znalosti potřeb Čes
kého lidu, jemuž jeho vedení prospělo nejvíce. Konečně mistr
každodenního pera Skrejšovský, novinář, který splňoval vše
chny požadavky, kladené na moderní žurnalistiku: politickou
hodnotu, dokonalou informovanost, umění podání, jednotnou
linii a technickou dokonalost. Člověk až nelidsky neúnavný,
podléhající nakonec vlastnímu tempu i těm, kterým překá
žel, člověk, o němž rozličným vlivem začalo se mlčet hned
po smrti, aby dnes upadl do opravdového nebo shodného
zapomenutí. Slavjanofil nejčistšího typu však byl vždy tolik
bystrým politikem, aby znal možnosti našich zemí (třeba
tehdy ještě v rakouském soustátí), měl Skrejšovský otevřeny
oči stejně do ostatní Evropy, v níž viděl nutnost spolupráce,
především kulturní a hospodářské,
Třebaže jsou nám předkládány mnohé »poučné« vzory od
jinud, zdá se, že bychom měli především důkladně prozkou
mat naše dějiny. Nejen pro znalost samotnou, ale abychom
nemohli být »poučováni« zahiěřenýmí, nebojme se říci, usměr
něnými »vykladači« československých dějin. Naše historie,
opakuji, je jen jedna; jaká je, taková je, ale je naše, tedy
nás všech a celá. Nemá úseky, části, období, osobnosti,
které svými vlastnostmi, skutky, fakty, činy, se nehodí
»ideálům« dneška. Historie není konformní či nekonformní.
Dějiny jsou namnoze největším zdrojem všeho našeho po
znání a poučení. Magistra vitae.

Za dvouletky: „A tohle mně věnoval předseda závodní ra
dy k jmeninám.”
(Collier’gJ

Za dvouletky na běžícím pásu: „A do které z nich myslíte,
soudružko, že vám svadí snubní prsten?".
(Carrefour.)

„P rosím tě, nepracuj zase dlouho do rána. Víš, že mám»
k snídaní hosty.'·
(Collier’sJ
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„Prosím té, ty také pořád myslíš na jídlo."

(Collier&J
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Z dopisů redakci
Dopis 231etého.
Vážení! Chci Vám vylíčit situaci, před kterou mne postavil
život a prosím Vás, poraďte mi, co byste na mém místě
dělali Vy.
Po vychození 4 tříd měšťanské školy jsem si vyvolil za
svůj obor textil; speciálně obor stávkařský a pletařský. Ab
solvoval jsem nižší průmyslovku, do vyšší jsem se nedostal,
protože ta byla v Aši a Aš byl tehdy německý. Šel jsem
tedy do továrny, kde jsem se snažil, abych dosáhl co nej
více znalostí, seznámil se se všemi pracemi a se všemi stroji.
Pracoval jsem tam po 4 léta, poslední rok jsem již vedl stávkařskou dílnu a měl jsem radost z toho, jak se mi vše da
řilo. Z toho mne vytrhlo totální nasazení, neboť jsem »24.
ročník«. Pracoval jsem u všech oborů ve FlugmotorenwerkeOstmark — naučil jsem se tolik, že se mohu s klidem posta
vit vedle kteréhokoli zámečníka-souslružníka nebo kohokoli
jiného. Naučil jsem se tyto práce lehce, zrovna tak jako ve
svém oboru, protože každou práci, kterou dělám, buďto dě
lám s chutí a radostí, nebo vůbec ne. Po skončení války jsem
6e vrátil zase ke svému, totiž k textilu.
Tam jsem pracoval skoro rok, načež jsem dostal chuť jít
ven, mezi lidi, a tak jsem se rozjel do pohraničí. Našel jsem
si místo v konstrukční kanceláři jako techn. úředník sk. T. 3.
Tam mne to teprve bavilo, protože jsme vyráběli textilní
a kabelové stroje a já jsem dostával ke strojům cit, takže
vidím dnes ve stroji víc než pouhou mrtvou hmotu. Avšak
okolí a jiné situace mi jasně ukázaly, že tam není místo
pro nme. Tam se žije jen pro dnešní den, co bude zítra, to
nikoho nezajímá. Jsem založen v pevné víře v Boha. Nesou
hlasil jsem s mnohým, co jsem viděl, a tak, byv povolán na
vojnu, řekl jsem si, že se tam již více nevrátím, neboť hle
dám v životě víc než pouhé honění se za penězi.
Nyní jsem přišel z vojny domů. Mám zde v Brně malý do
mek, částečně rozbitý, v kterém žiji se svou matkou, která
je práce neschopná a má malou pensl. Řekl jsem si, že začnu
život již usměrněný a že si najdu místo — jednou provždy
— a že v oboru, který jsem si vyvolil a který mám rád, uplat
ním všechny své zkušenosti, kterých mám na mých 23 roků
dost, abych se memusil stydět ukázat, že něco umím.
S chutí a radostí jsem si šel hledat místo. Jaké však zkla
mání! Nikdo nemá zájem o mé ruce a mou hlavu. Jak je
to hrozné, když člověk chce pracovat a musí přímo žebrácky
žádat o přijetí. Všude s poukazem na to, že není materiál
atd. odkazují na pozdější dobu. Mám sedět a nechat se živit
od své matky? Mám sedět, když mám touhu po skutečné
tvořivé práci ? Mám se vrátit znovu do pohraničí, kde se
mi všechno zhnusilo? Mám svůj obor opustit, přes všechno,
co jsem mu věnoval a jít někam jako nádeník?
Taková je tedy situace, na prahu dvouletky, kdy — při
šed z vojny — chtěl jsem se zapojit do účinné a tvůrčí práce,
A na to jsem se těšil já. Když mne nechtějí zde, přijmou
mě rádi jinde. Nemyslíte?
Váš Vlček Josef, Brno 12, Milíčova 13.
Kladsko domů
V posledním čísle »Obzorů« jste uveřejnili pěkné články
čtyř čtenářů na toto thema. K článku čtenáře Fr. Svojana,
považuji za nutné poznamenati jednu věc, velice důležitou.
Případné závazné prohlášení Polska, že nám dobrovolně od
stoupí Kladsko, Hlubčicko a Ratibořsko, přiřkne-li mu mí
rová konference území, která dnes Polsko na západě spra
vuje, by mělo jen tehdy praktický význam, kdyby je Polsko
podalo písemnou formou na mírové konferenci. Bylo by ovšem
třeba, aby za takové prohlášení ručila nejenom polská vlá
da, nýbrž i mluvčí oposice. Naprosto by nemohlo býti pro
nás postačující, kdyby podobnou věc slíbil na příklad polský
zahraniční ministr mezi čtyřma očima státnímu tajemníkovi
v zahraničním ministerstvu naši republiky.
Jinak chci ještě podotknout, že jsem jenom prostý člověk,
ale přes to nebo právě proto nemohu pochopit, že naši od
povědní činitelé se na mírové konferenci nedomáhají území,
která byla vždy součástí českých zemí, a že se v nejlepším
případě spokojuj! sliby Poláků, ovšem naprosto nezávazný
mi, učiněnými nanejvýš proto, aby naše delegace na mírové
konferenci podporovala polské požadavky. A nakonec: Kdo
by dostal na mírové konferenci třebas Kladsko spíš, my, kteří
jsme tam byli a jimž Kladsko vždy patřilo — anebo Poláci,
kteří nemohou uvést žádné důvody; nanejvýš, že odtud vy
hnali Němce — i Čechy ...
František Bartoněk, zámečník.
Ministr Ďuriš přesedal ve Slavkově.
Vážená redakce, podáváme Vám i širší veřejnosti k posou
zení a vysvětlení případ, který se udál na trati Brno-Vlárský
průsmyk v pondělí, dne 17. t. m. Ranní dělnický vlak z Brna,
na Slavkovskú mu říkáme sedmička, protože projíždí Slavko
vem po půl sedmé, toho dne podivně prodlužoval zastávky

OBZORY

v jednotlivých stanicích, ač trať byla úplně volná. Vlakem
jezdí dělníci z Brna z noční služby, dále dělníci do bučovských
zestátněných stolařských závodů a dělníci do Zlína k Baťovi.
Když onoho dne přijel zmíněný vlak do stanice Slavkov
u Brna, zůstal stát a čekal, ač již měl zpoždění. Až k půl
deváté přijel do stanice nákladní vlak s jedním osobním vo
zem, z něhož vystoupili 3 pánové, přesedli do druhé třídy děl
nického čekajícího vlaku — a dali jsme se do pohybu. Celé
to zpoždění — dvě hodiny — bylo prý k vůli p. ministru země
dělství, který se někde opozdil a zmíněným vlakem se chtěl
dostat do Zlína.
Prosíme o laskavou odpověď na tyto otázky: jel p. ministr
úředně či soukromě? Jsme povinni nahrazovat ztracené dvě
hodiny práce? Jak je máme nahradit my, kteří pracujeme
akordem? Dále, zda je to v plánu dvouletky, aby se z tako
véhoto důvodu ztratilo dva tisíce pracovních hodin (vlakem
jelo přes tisíc lidí). Byla-li cesta p. ministra z rozkazu čs.
vlády, pak prosíme, abyste celý případ, samozřejmě přepra
covaný na thema: »Jak ochotně jednají čs. státní dráhy a jak
dělníci dovedou obětovat i tisíce pracovních hodin« — zaslali
do Bílé kroniky čs. rozhlasu k veřejnému ohlášer í a k za
znamenání na věčné časy.
Dělnici ze Slavkovská a Bučovska.
Evropa čeká na americké turisty
Vážená redakce, pod tímto titulem byl v 7. čísle »Obzorů«
citován článek z »Tribune.«, v jehož závěru položila redakce
»■Obzorů« otázku, zda také ČSR, jako jediná oasa demokracie
na východ od Německa, může doufat v podstatný podíl na
přílivu Američanů a jejich dolarů. Několika slovy bych rád
poukázal na některé kladné i záporné stránky způsobu, ja
kým se provádí nábor a propagace k získání amerických
turistů.
»Obzory« došly k správnému závěru, že zde bude zále
žet na tom, budeme-li dost obratní, pohotoví a obchodničtí.
Dodávám ještě: pružní a vynalézaví. Toto jsou vlastnosti,
kterými státní úřady oplývají velmi zřídka. Neboť provádění
náboru zahraničních turistů dnes spočívá téměř výhradně
v rukou státních úřadů. I před válkou sice byla péče o ces
tovní ruch svěřena ministerstvu obchodu a průmyslu, jakožto
důležitá složka národního hospodářství, ale po revoluci tato
agenda přešla do kompetence ne jednoho, ale hned několika
ústředních úřadů, při čemž do věci zasahují různé složky
jiné, jako Státní úřad plánovací atd. Celému tomuto aparátu
chybí při jeho rozměmosti potřebná pružnost, což znamená,
že se více úřaduje a méně obchoduje.
Tím ovšem nechci říci, že v těchto úřadech sedí neschopní
lidé Naopak, právě iniciativě vedoucích úředníků, většinou
zkušených odborníků, lze děkovat za zdařilé akce, které byly
až dosud provedeny. Mezi ně patří organisování týdenních zá
jezdů dovolenců americké okupační armády do Českosloven
ska. Přesvědčil jsem se osobně a také z pochvalných článků
v amerických vojenských časopisech, vydávaných v Německu
(Stars and Stripes, Spotlight a j.), že zájezdy k nám se staly
velmi populárními. Zároveň jsem se však také přesvědčil, že
teprve osobní poznání našich poměrů změnilo názory mno
hých Američanů na náš život po stránce politické. A zde je
nutno si uvědomit, že v Americe je nedostatek informací
o skutečných poměrech u nás a nedostatek dobré vůle přes át
věřit na strašáka železné opony a podobných nesmyslů. Na
tuto stránku propagace by se snad nemělo zapomínat, alespoň
pro začátek, při vydávání propagačních letáků a brožur,
kde by se mělo zdůraznit, že jsme země svobodná, demokra
tická, západu přátelsky nakloněná. Tedy ne jenom, že máme
krásnou Prahu, zázračné lázně a vysoké hory. Soustavná
a obratně prováděná propagace s tohoto politického hlediska
by nruhla změnit dosud trvající nechuť Anglosasů, cestovat
k nám, v příliv turistů, který při současném vyzdvihování
přírodních krás a bohatství ostatních turistických objektů
(lázně, kulturní a historické památky a j.) by mohl před
stihnout nejúspěšnější léta předválečná.
Chvályhodnou snahou nynějších činitelů cizineckého ruchu
je učinit z Československa klasickou zemi cestovního ruchu,
jakou je třeba Švýcai-sko. Prozatím však nelze říci, zda to
hoto cíle naši státní činitelé dosáhnou. Při posuzování výsled
ků dosavadní jejich činnosti nutno přiznati určitý handi
cap, jenž spočíval v neurovnaných poměrech dopravních,
v opatrné devisové politice většiny států evropských i mimo
evropských a pod. Zajisté se přičiní, aby vlna amerických
turistů, která se chystá převalit přes oceán, šplouchla notnou
měrou i na naše břehy. Za pomoci všech ostatních složek
cestovního ruchu, které zatím s elánem konají potřebné pří
pravy k různým akcím (včetně ředitelství státních lázní,
která zatím se stejným elánem zásadně neodpovídá na dotazy
zájemců o lázeňský pobyt) se to podařit může.
Vladimír Holeček.
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KULTURA VE SVĚTĚ I UNÁS
Dva ráje našich spisovatelů
Bývaly časy, kdy se český spisovatel
vypořádával s problémy doby především
ve svém díle, jež dovedlo často směle
bouřit i proti mocným našeho světa, stá
vajíc se mnohdy i přcdbojovníkem čes
kých politických cílů a snah. Je proto
otázkou, mají-li pravdu ti, kdo se radují
bezvýhradně z toho, že dnes bylí i ně
kteří naši spisovatelé povoláni k nebý
valým významným úředním funkcím,
bohužel, ovšeia většinou za cenu, že je
jich literární dílna osiří, nebo že někteří
z nich pokládají za správné pracovat tu
více, tu méně jen v rámci programu
určité politické strany, pod jejíž prapor
se řadí svými jmény, hlasy i veřejnými
projevy, které bývají někdy dokonce
tím bouřlivější, čím více dílo některých
z těchto spisovatelů zůstává bohužel
dlužníkem současné době. Je proto víc
než dost těžké pro objektivního pozoro
vatele vidět v dnešním postavení n ěkterých našich literátů, stojících na
špicl, vytoužený ráj pro opravdu tvůrčí
— a tedy i nezávislé — spisovatele. Jde
zde spíše o jakýsi klamný ráj, jehož lesk
snad v očích cizinců-spisovatelů a urči
té části naší veřejnosti ještě zvyšuje na
př. dobříšský zámek nebo honosné tituly
národních umělců, ale který nám sotva
takto dá velká díla, po jakých toužíme.
Proti tomu spisovatelé, kteří nejsou na
»špici«, a kteří jsou tomuto druhu spi
sovatelského »ráje« poněkud vzdáleni,
stojíce dobrovolně v pozadí, můsí překo
návat zase jiné překážky, která se je
jich tvůrčímu elánu staví v cestu. Ne
boť rájem lze sotva nazvat ono věčné
štvaní, jež je údělem většině těchto spi
sovatelů. Vezměme sl třebas jen takový
»Slovník soudobých českých spisovate
lů« a zjistíme, že většina našich literátů
musí být zaměstnána v soukromých i
veřejných službách, protože příjem
z pouhého spisovatelství by je zpravidla
neuživil, nebo aspoft ne trvale. U nás to
tiž, přes všechna občas pronášená vzne
šená hesla, nejsme stále ještě tak daleko,
aby skutečně tvůrčí spisovatelství bylo
pokládáno za službu národu a nikoli
snad jen za nějakého zbytečného »ko
níčka« či za výdělečný podnik. Ani
opravdu nadaný umělec stále ještě není
u nás ani částečně zajištěn, aby mohl
pracovat bez obav z nejisté budoucnosti,
ba není mu zajištěna ani lidsky přijatel
ná pracovní doba. Spisovatel é-zaměstnanci se totiž dostávají ke své literární
práci až po předepsaném úředním čase,
pracujíce pak obyčejně dlouho přes půl
noc. Přitom třeba zdůraznit, že většina
těchto spisovatelů ani nezaujímá ve
svých úřadech nějaká honosná místa,
ani zde nesedí teprve od revoluce, vli
vem nějaké politické partaje — zmíně
ný »Slovník«, který zaznamenává za
městnání spisovatelů výhradně před ro
kem 1945. je toho dokladem. Tato lite
rární práce spisovatelů-zaměstnanců ne
ní osvobozena od daně důchodové, jako
přesčasová práce jiných zaměstnanců,
ani nepožívá zvláštních úlev, nýbrž je
zdaňována iako každé hlavní zamčs'nám živnostníka nebo řemeslníka, a to bez
ohledu, že velmi často doplňuje jen pří
jem špatně placeného spisovatele-zamřstnance na míru, nutnou pro existenci
kulturního č’ovéka. A rozmanité kultur
ní povinnosti, jež jsou pro spisovatele
nutnosti, dále nedávno prodloužená pra
covní doba ve veřejných úřadech —
to vše ještě ubírá z toho mála, které
rnměstnnnémii literátovi nro jeho oráči
zbvvá Hledá-11 spisovatel byt a žádá-U
skromně pro svou práci jen malý kum-
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bálek, jaký je přiznáván řemeslníkovi,
a do kterého by náš spisovatel také
uskladnil své knihy a jiné potřebnosti,
pro jeho literární práci nezbytné, shle
dávají někteří (bohudík ne všichni)
bytoví referenti tento požadavek za
upřílišněný. Básně a romány podle je
jich názoru lze docela dobře psát
v místnosti, kde se třebas vaří a kde
je celá rodina pohromadě. Přitom ovšem
rozliční budižkničemové se roztahují
stále ještě v pohodlných bytech, o ja
kých se jim ještě dne 4. května 1945
ani nesnilo. Posuzovány s tohoto hle
diska zdají se nám ovšem všelijaké po
cty pro naše spisovatele spíše pozlát
kem, které vzbuzuje mylný dojem, že
všichni spisovatelé jsou dokonale favorisovaná třída; jenže, jak je vidět, »ráj«,
v němž žije většina našich literátů-zaměstnanců je jiný a nelze jej posuzovat
jen podle několika šťastnějších jedinců.
Zdá se skoro, že věčně budeme chtít na
našich spisovatelích, aby předčasně umí
rali na tuberkulosu nebo vyčerpáním; je
sice možné, že bída a utrpení může ně
kdy pomoci vytvořit velké dílo, nechtěj
me však jít v tom až do důsledků!
A když už marně čekáme velká díla
od těch, kdo žijí na spisovatelské špici,
dopřejme aspoň těm druhým, kteří stojí
dobrovolně v pozadí, pokud mají mimo
řádný talent, aby mohli pracovat.
-k.

Film »Anna Karenina«
s Vivienou Leighovou
Známý Tolstého román »Anna Kare
nina« bude natáčen v dubnu t. r. v lon
dýnských filmových atelierech v pro
dukci Alexandra Kordy. Annu Kareninu
bude hráti Vivien Leighová, hlavní před
stavitelka u nás známých filmů »Lady
Hamiltonová« a »César a Cleopatra«.
Film bude režírovat Julien Duvivier,
tvůrce známých francouzských filmů
»Její první ples« a »Zrzek«. Nejslavnější
rolí Vivieny Leighové byla zatím pestava
»Scarlett« barevného filmu »Jih proti
Severu«, jehož promítání trvá plné tři
a půl hodiny. V Londýně film běžel ve
čer co večer plné tři roky. Román, po
dle něhož film byl natočen, byl přeložen
do češtiny před válkou.

Život amerického pěšáka
Po válečných knihách, plných utrpení
a děsu, objevuje se na knižním trhu
kniha, která ukazuje vojenský život se
zcela jiné stránky. Je to překlad knihy
amerického kreslíře Billa Mauldina,
kterou pod názvem »N a Front u«,
vydal V. Petr, Praha. Její autor byl po
léta spolupracovníkem časopisu americ
ké armády »Stars and stripes«, do ně
hož ukládal svoje reportážní kresby ze
života amerických vojáků, kteří bojovali
v zámoří, nejdříve v Africe, později pak
na půdě Evropy. Soubor vybraných
těchto kreseb sebral a doplniv je slov
ním doprovodem, vytvořil knihu, která
se vyznačuje otevřeností a upřímností.
Tím nemyslíme ovšem to, že by ke svým
obrázkům, které zachycují amerického
vojáka ve všemožných situacích, jak je
přinášel každodenní život, připojoval
pouhé vysvětlení o okolnostech jejich
vzniku a zejména, pokud jde o jejich
zaměření a smysl. Text knihy míří totiž
daleko dále a podává nám pozoruhodný
obraz svobody projevu amerického ob
čana, který smí bez obav říci vše, co
není výslovně zákonnými předpisy za
kázáno. A tak je tu ve zdánlivě nesou
vislém výkladu podán obraz života ame
rického vojáka, zejména pak pěšáka,
jehož autor přes všechen technický po

krok ve válečnictví považuje za nejdů
ležitější složku armády. Mluví se tu
o kamarádství, o vztahu mužstva k důs
tojníkům i k jiným složkám armády, vy
zdvihuje se odhodlání k boji proti nepří
teli, jenž je zosobněním všeho toho, proti
čemu americký občan ve své svobodné
vlasti bojuje. Že přitom nezapře svou
přirozenou podstatu ironika a humoris
ty, dodává jeho vyprávění zvláštního pů
vabu. Je to pestrá všehochuť, která čes
kému čtenáři přináší nový a neskreslený
pohled do zcela jiného světa lidí, kteří do
vedou míti humor i tehdy, když životní
podmínky k tomu zdánlivě nedávají nej
menší příležitosti. Kresby, které jsou
v knize obsaženy v hojném počtu a do
provozeny stručnými texty, zachycují
vojenský život bez vší přetvářky a všeho
zkrášlování. Je to jakýsi rub nadšených
oficiálních zpráv o úspěších a slávě ame
rického vojáka, jehož lidské soukromí
často trpělo a musilo odpovídali ironic
kým pošklebkem na novinářské články.
F. J.

O spravedlnosti
Dříve než člověk poznal- požadavek po
litické svobody a sociální rovnosti, byl
v jeho povaze hluboce zakořeněn cit pro
spravedlnost. Odepření spravedlnosti
bylo silou, která hnala lidi k- vzpouře.
Spravedlnost zůstává dnes jedním ze zá
kladních pocitů v lidské duši, jakýmsi
instinktem, který žádný režim nemůže
ignorovat. Země, kde kdokoli může být
uvězněn a zastřelen bez vyšetřování a
bez práva se hájit, nemá spravedlnosti.
V zemi, kde se člověk, jemuž se děje
křivda, nemůže odvolat, protože ti, kdo
křivdu spáchali, mají protekci, též není
spravedlnosti. V zemi, kde soudcové mo
hou být podplaceni nebo ovlivněni tis
kem, kde případy jsou řešeny podle po
litické či rasové příslušnosti nebo podle
toho, jaký vliv ve veřejném životě ob
žalovaný má, také není spravedlnosti.
Odpírat spravedlnost ve jménu státu či
ve jménu revoluce, znamená zapomínat,
že stát existuje a revoluce vznikají prá
vě, aby zabezpečily lidskou spravedl
nost. Proto je tak základním požadavek
nezávislosti soudců a ochrany občana
proti uvěznění bez rozsudku. Nezávislost
soudců a ochrana proti uvězněni bez
rozsudku jsou zárukami osobní svobody.
K. H.

Ctění o Mikoláši Alšovi
Takový dal podtitul své záslužné kni
ze »M alíř svého lidu« (vydala
Družstevní práce, Praha) její autor Mi
roslav M í č k o, podtitul skromný, ale
tím více pozornému čtenář! vynikne zá
važnost této knihy, která byla psána za
doby německé okupace jako potěcha a
vzpruha v těžkých chvílích a také k pří
ležitosti 90. výročí narozenin (1942) a
30. výročí Alšova úmrtí (1943), jichž ne
mohlo býti tehdy náležitě vzpomenuto.
Však není také divu, když přece M’koláä
Aleš zosobňuje tradici pravého češství,
napájeného z hrd:nských dob českých dě
jin a nesmlouvavě čelící jakémukoli smí
ru s němectvím. Míčkova kniha je žvotopis rárodního malíře, ale není jenom
kronikárskym sledem jeho vnějších ži
votních osudů a připomínkou okolností,
za kterých vznikalo jeho umělecké dílo.
Autor přistoupil ke své práci výborně po
učen o všem podstatném, co osvětluje
vnitřní podstatu Alšova díla, ale odhod
lán zmocnili se daré látky do největší ší
ře a hloubky. Jeví se to j!ž na celkovém
rozvrhu díla, které se rozpadá do řady
ucelených kapitol, v nichž autor monograf'cky sleduje jednotlivé nrvky Alšova
života i složky jeho umělecké práce,
aby čtenáři podal důkladný a důmyslně
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konstruovaný obraz Jednoho uměleckého
osudu a jeho spodui souvislosti s celko
vým kulturním děním českým. Sezna
muje čtenáře nejdříve s Alšovým rodiš
těm a také s rodem, aby p.-xk v následu
jících kapitolách ukázal, jak jeho původ
i dětství ovlivnily růst bystrého hocha,
jenž j'ž v šesti letech se pokusil o vytvo
ření svérázných jesliček, a jeho zál bu
v bytostech pohádkových i v postavách
českých dějin. Vzájemné prolínání lid
ských osudů, poznamenaných strázní a
často i bolestí nad smrtí nejdražších blíz
kých osob, se tu střídá se soustředěnými
pohledy do tehdejšího českého života,
z nichž leckterá význam/-á osobnost se
tu objevuje v novém osvětlení. Po té
stránce upoutají čtenářův zájem zvláště
ony kapitoly, v nichž se hovoří o krásné
době Alšova života, strávené v poměrné
bezstarostnosti na suchdoJském statku
mecenášského Alexandra Brandejse, kde
byly vykonány přípravy k úspěšnému
soutěžení na výzdobě foyeru Národního
divadla, ale také ony partie, v nichž je
zachycena ostudná chvíle zrady malíře
Ženíška na mladém druhov1, jemuž ode
přel uznání půvcdcovského práva k ob
razu ve foyeru Národního divadla, a
polemický zápas v tisku, jenž se v sou
vislosti s tím vyvinul. Zvláštní kapitola
je věnována úddbt vrcholného vypětí
tvůrčího, kdy Aleš vytvořil své ncjkrásnější práce ilustrátorské, inspirované ze
zdrojů národních písní, říkackl a pohá
dek. Množství kreseb Alšových í kreseb

jmých umělců, vztahujících se k Alšovu
životu a dílu, doplňuje knhu na milý
památník umělce vskutku národního.
F-J.

Román A. K. Vhiogradova
Bratři Turgeněvové
Časové spadá do doby Velké fran
couzské revoluce a napoleonských vá
lek, aie zasahuje ještě také širší obzo
ry. A místně se děj rozprostírá od ruskeno venkova přes německé universitní
město až do samého středu událostí do Paříže v době převratů a krveproli
tí. Vlastní dějovou niti jsou autorovi osudy čtyř bratří Turgeněvových, nosi
telů pokrokových myšlenek v ruském
absolutismu, z nichž zvláště Mikuláš
musí tráviti dlouhá léta ve vyhnanství,
trpě odloučením od rodné země, které
by také rád přinesl dobrodiní lidského
pokroku. A jako jest pestré prostředí
místní i časové, jsou pestré i jednotli
vé postavy, které do vývinu dějového
zasahují. Téměř všechny veliké osob
nosti mají díky autorově fabulační
schopnosti možnost objeví ti se alespoň
načas na scéně v charakteristických
záběrech, které povědí o jejich význa
mu a úloze v dějinách Evropy více, než
sebelepší výklady a rozbory. Je to čet
ba zajímavá a pestrá, která poví nejen
mnoho o vývoji evropského pokroku,
ale 1 o tom, jak se dívá ruský spisova
tel na souvislost evropských dějů.

Literární rodina Sitwellů
V anglickém písemnictví bylo několik literárních
ředin; žádná z nich však nevyvolala větší sensaci, než
tři žijící příslušníci rodiny Sitwellů, o nichž Beverley
Nlchols kdysi poznamenal, že mají dost genia pro dva.
Tři Sítwellové, Edith, Osbert a Sacheverell s tímto
vtipným rčením jistě souhlasí, neboť se mi zdá, že
kdyby tři sourozenci měli dost genia pro tři, bylo by
to téměř vulgární a není na světě nic, co by Sitwellové nenáviděli víc než vulgaritu. Pocházejí ze staré
aristokratické rodiny a strávili dětství na rodinných
statcích v Renishaw Park, které jejich rodina vlastní
již přes 600 let

Literatura a revolver na střílení vos
Rodina Sitwellů měla vždy literární sklony a mno
zí její členové byli proslulí podivíni a výstředníci. Ta
ké otec naší trojice. Sir George Reresby Sitwell, který
byl po přeslici potomkem dynastie Plantagenovců, byl
osobností velmi zvláštní. Sbíral materiál o tak nezvyk
lých předmětech, jako jsou dějiny vidličky, stříhání
vlny cd středověku až po naše časy, šilhání malomoc
ných a původ příjmení Sir George byl také vynález
cem. Vynalezl nový typ sítě proti komárům, hudební
kartáček na zuby, který hrál písničku »Annie Laurie«
když jste si s ním čistili zuby a miniaturní revolver
na střílení vos. Chlubil se, že se mu podařilo chytit
ducha v hlavním stanu anglických spiritistů v Lon
dýně r. 1888. Miloval Itálii, kam jezdil často se svými
třemi dětmi a k večeři i v nejzapadlejších a nejhorších
hostincích se vždy převlékal do neposkvrněného fraku
s příslušenstvím. Ale ačkoli sám výstředník, Sir Geor
ge byl velmi přísný na své děti a měl velmi konvenční
názory na jejich výchovu. Známý malíř Sargent na
maloval tři Sitwellčata v portrétní skupině, kde vidí
me Edith jedenáctiletou, Osherta šestiletého a Sacheverella jednoletého. Tento portrét, který byl vystaven
v Královské akademii, odráží pravdivě atmosféru
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Šest metru úsměvu
Novým jménem je u českých čtenářů
Nikolaj Terlecký se zajímavou knížkou
šesti povídek »Šest metrů úsměvu«
(vydal Cín, Praha). Zajímavou už pro
to, jak se současný ruský spisovatel od
klonil od typických látek ruských, od
tendence a formulky, aby se dal naplno
opojiti rejem fantasie, která ho odvádí
k námětům jistě podivným a nadčaso
vým. Pro české čtenáře nebude bez za
jímavostí též ta okolnost, že většina po
vídek má děj umístěný do prostředí
pražského, takže je tu možno posouditi
vliv českého prostředí na myšlenkový
1 tvarový svět ruského spisovatele. —
Jsou to příběhy, poznamenané ironisujícím postojem autorovým k člověku i
lidskému životu, které více baví než
ponoukají k přemýšlení. - F. Jakubův.

Čtete

VYŠEHRAD
LITERÁRNÍ TÝDENÍK
K dostání u všech
knihkupců

Karel Brušák (Londýn)
šťastného, avšak velmi přísného a tradicí prosycené
ho domova, v němž děti vyrůstaly.
Básnířka každým coulem
Edith, nejstarší z trojice, nyní devětapadesátiletá,
byla vychována soukromě doma a je z trojice nejlepší
v poesií Upoutala na sebe pozornost po prvé v r. 1916,
kdy se skupinou mladých básníků začala vydávat roč
ní anthologii sAVheels« (Kola). Anthologie vycházela
pak po několik let každoročně a hlavními přispěvateli
byh tři Sítwellové. Edithina poesie je objektivní do
nejzazší míry, ale její básnický jazyk je přitom pře
kvapivě individuální Jednou napsala, že něco má
»Martinu barvu« a když byla požádána o vysvětlení,
odpověděla, že jako dítě měla chůvu, která se jmeno
vala Marta a která nosila šaty právě této barvy.
Edith Sitwellová je vrstevnicí T. S. Elliota a stejně
jako on nenávidí tupé vegetování, které se nazývá
obyčejným lidským životem, a bojuje proti němu.
T. S. EUiot je však křesťan, zatím co Edith je pohan
ka. Edwin Muir psal o metafysieké hrůze, která je
u kořene její poesie. Řekl o ní, že užívá neobvyklých,
obrazů, jimiž se snaží uniknout z klasifikovaných
vztahů do světa vztahů, které jsou intimnější a vše
obecnější. Může-li vůbec něco osvetlili metafora, na
zval bych její básnickou methodu prosekáváním stez
ky do prehistorické džungle podvědomí dnešního člo
věka. Nejosobitějším dílem Ellíotovým je »Waste
Land« (Pustá země) a paralelou k němu je báseň Sit
wellové »Gold Coast Customs« (Zvyky na Zlatém po
břeží). Básnířka ztotožňuje pustou zemi naší civilisace se scénou špinavé a tísnivé vesnice na Zlatém po
břeží při noční můře pohřebních obřadů. Očima, jež
civějí z křiklavě nalíčené tváře pijákovy, uzřela bá
snířka zavražděného Boha; a na tento obraz nezapo
mene až do dne, kdy bude sama ležet v blátě pod roz
šlapanými proutěnými košíky, pod kutálejícími se leb
kami, pod hřmotem pekla. Edith Sitwellová je také
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velikou mistryní formy a v r. 1933 dostala za svou
poesii medaili Královské literární společnosti.
Je z těch básníků, kteří v dnešní době intelektuál
ních galejí, těch různých ministerských starobinca a
rozhlasových trestnic, již vyhynuli, z básníků, kteří
jako Gérard de Nerval nebo Mácha mají hodně od
vahy a málo požadavků, aby mohli stylisovat i svůj
osobní život podle své umělecké filosofie. Když jsem
ji viděl po prvé před několika lety, poznal jsem ji oka
mžitě mezi mnoha lidmi, aniž jsem kdy před tím viděl
.její fotografii. Je velmi vysoká, s překrásnou bledou
pletí, dokonalý květ pozdní alžbětinské doby; byla
oblečena podle renesanční módy v přiléhavých šatech
z černého hedvábí, v záplavě tvrdého taftu, tryskající
až vysoko ke krku, těžký a ohromný zlatý řetěz s kří
žem kolem hrdla; později jsem měl poznat, že jen
zřídka kdy mění tento styl oblékání.
Inteligencí k radosti, zapsaná společ
nost s r. o.
Mezinárodní »Who’s Who« je četba skličující, jed
notvárná a nudná. Narodil se tam a tam, z těch a těch
rodičů, vzdělal se tam a tam, oženil se s tou či onou,
udělal tohle a napsal toto; jeho oblíbené sporty jsou
jízda na koni a šachy. Poněvadž si tyto článečky píší
celebrity samy, napsal sem několik údajů i Sir Osbert
Sitwell, bratr Edithin. V suchopáru »Who’s Who« za
šumí impertinentní vodotrysk ironie.
Sir Osbert píše: »Vzdělání získal, když byl na prázd
ninách z etonské koleje. Posledních 25 let vedl spolu
s bratrem a sestrou mnoho šarvátek a bitev na nůž
proti filistrůmL Přestože se bil proti přesile, podařilo
se mu občas prorazit linie, ač ne bez úrazu pro něho
samého. Úzce spolupracoval s bratrem Sacheverellem
(viz níže) na tažení Za duševní schopnost 1937-38
(Mládí, Duše a Krása); založil tažení Inteligencí k Ra
dosti (Spol. s r. o.); doporučuje spíše ovládání svalů
duchem než ovládání ducha svaly. Sporty: myslí sám
za sebe a nepřijímá neb© neodpovídá aspoň jednou
týdně zbytečné dopisy.« Sir Osbert se činně zúčastnil
první světové války a brzy po ní se rozzuřil na zma
tek, který, jak píše, způsobili keťasové, padouši, blázni
a sentimentální sobci; poněvadž pak byl idealista,
ozbrojil se a dal se do boje proti krutosti a hlouposti
světa.
Píše jak poesii, v níž dosáhl značného stupně ironie
užíváním konvenčních meter pro velmi nekonvenční
myšlenky, tak prózu, v níž je velikým mistrem. Je
jedním z posledních příkladů umělce aristokrata. Je
ho próza je v tradici velikých anglických stylistů,
přesná bez pedanství, citová bez sentimentality, ryt
micky pečlivě vyvážená. Sám prohlásil, že se stará
víc o umění, než o volby a že za nejlepší věk v ději
nách pokládá dobu, která vydala nejjemnější květy
ducha. Athény, založené na systému práce otroků, bu
dou pro něho, jak sám pravil, vždycky zajímavější, než
sterilní a demokratická Liberie.
Jeho doktrína umění pro umění zní revolučně, zvláš
tě v naší době a zvláště pro mladou generaci, která je
znechucena tendenčními, žurnalisticky látanými ro
mány a zvulgarisovanou poesií. Sir Osbert vydal ne
dávno druhý svazek vlastního životopisu. Název prv
ního svazku, »Left Hand, Right Hand« (Levá ruka,
pravá ruka), jenž vyšel v r. 1944, symbolisuje dva
formativní prvky jeho života; levá ruka, jakoby v po
jetí chiromanta, představuje vlastnosti, kterých se mu
dostalo narozením a tradicí — pravá ruka představu
je práci, kterou pro sebe udělal sám. Druhý svazek se
nazývá »The Scarlet Tree« (Šarlatový strom), to je
křehký, šarlatový strom, který všichni nosíme ve
svých tělech a jímž koluje moudrá krev.
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Milenec umění a kuriosit
Nejmladší ze tří, Sacheverell, 491etý, je učencem
trojice. Proti Edith a Osbertovi, kteří jsou instinktiv
ně romantiční, je založen klasicisticky. Také on píše
poesii a prózu, je však nejlepší v próze. Jako básník
byl pod vlivem futurismu Marinettiho a čínské poesie.
Ale největší přínos anglické literatuře je jeho dílo pro
zaické. Sacheverell píše nekonvenční rozbory z dějin
uměni, zvláště barokního období a v posledních letech
vydává knihy essayů, jejichž themata prozrazují pře
kvapivé znalosti dávno zapomenutých věd a podivnou,
dnes už neznámou lásku ke kuriosnímu. Vezme do
ruky starou fotografii šílené ženy z blázince a napíše
imaginatívni životní příběh ženy, plný úchvatné poe
sie. Často je celý essay napsán v obrazech a všichni,
kdo prožívali nálety na Londýn, objeví více pravdy
v Sacheverellově podobenství, než v realistickém po
pisu leteckého útoku. V knize »Splendours and Miseries« (Lesk a bída) nemluví o ohních, nýbrž o tváři,
zbrunátnělé hněvem, ale všichni víme, že je to zmu
čená a hořící londýnská obloha; mluví o psu Cerbero
vi, který zuřivě štěkal každé noci a všichni víme, že to
střílejí londýnská děla. Některým Čechům je pak dvoj
násob drahým; je velikým obdivovatelem Dvořáka.
Píše o něm s láskou: »Těm, kdo milují Dvořáka, může
se stát jednou z rozkoší světa, zalitého sluncem. Hle,
naslouchejte, můžete-li, naslouchejte zlatému věku,
který neznal války ani pronásledování. Cechy a jejich
lesy se prostírají až k obzoru. Nebe je bez mraků.
Mohla by to být letní pouť, letní pouť na venkově;
a hudba mluví jazykem jednodušším, než je toto slo
vanské nářečí... Zně začaly. Švestky a jablka počí
nají padat se stromů. Sad zní jako úl. Med je v nově
posečené otavě a v loubí, přetíženém květy...« To je
jen několik řádek z dlouhé pasáže v »Primitive Scenes
and Festivals« (Primitivní obřady a slavnosti); a té
měř ve všech knihách Sacheverellových objevíte o je
ho miláčku Dvořákovi aspoň několik vět. Neboť také
Dvořák, stejně jako on, hledal a nalezl ztracený lid
stva ráj, Zlatý Věk.

Kniha týdne
»Cesta do Damašku«
(Dr Ctibor Mařan, vydal Exerciční dům ve Frýdku, 1. P.
1946).
Na 40 stranách této útlé knihy podařilo se dr. Ctiboru
Mařanovi, věrnému strážci odkazu konvertity dr. Alfreda
Fuchse, nejen informativně vylíčit obdivuhodný životní běh
muže, který se narodil v židovské víře, ale pak šel po sto
pách sv. Pavla; Fuchsovu vysokou inteligenci s vynikajícími
a všestrannými znalostmi, kterou dopátrával se hodnot,
k nimž jiní potřebují, aby se staly předmětem víry, současně
ale 1 věrnost prostým lidovým pobožnostem; jeho ducha pro
nikajícího hlubokou podstatou nejběžnějšího náboženského
projevu, když jiní v něm často spatřují jen jakési tradiční
symboly, zachovávané ze setrvačnosti. Je Mařanovým umě
ním zkratkou vystihnout jak Fuchsův duch z židovské víry
dosáhl centrum sccuritatis v křesťanství, jak přes dlouhý a
úporný zápas se sebou samým, s židovskými tradicemi, se
skepsí i s nedostatkem pochopení u nových bratří v Krista
stanul jako politický bojovník v předních řadách českého
katolicismu. Jestliže z tavícího ohně Fuchsova duše dospěla
až k zásadě, že vnitřní štěstí člověku postačí i bez vnějšího,
ale vnější bez vnitřního vede člověka do záhuby, pak byl tak
ozbrojen, aby mohl být vítězným i ve chvíli, kdy v Dachau
v třeskutém mrazu několik dnů před smrtí stál jako živý
krápník. Dr Mařan správně vyciťuje, že dr. Alfred Fuchs
stává se svou smrtí typem mučednictví v době, kdy část
Evropy propadla pohanství s nenávistí vůči židům a s du
chovním odporem vůči křesťanství. »Cesta do Damašku«,
píše na začátku dr. Mařan, »na niž se Šavel proměnil v Pavla,
je jednou z největších událostí dějin člověka. -Cesta do Damasku stává se dnes naší vidinou; musí být skutečností,
máme-11 se zachránit a spasit, s námi Evropa a svět. »V tom
spočívá i hluboký smysl Mařanovy knihy, která by měla
zvláště padnout na citlivou desku naši mladé generace. L. F.

OBZORY

Oprava
K našemu článku o knize »Jindy a nyní« prohlašujeme, že
nemínili jsme se tímto dotknouti nijak cti Církve českoslo
venské a litujeme, že nedopatřením politováníhodným byla
v něm obsažena věta, která mohla býti považována za zleh
čující vůči Církvi československé. Na upozornění této toto
prohlášení ochotně uveřejňujeme.
Redakce.

Divadlo týdne
Maurice Maeterlinck: Stiimondský starosta. Překlad a úpra
va Alfred Radok. Režie Alfred Radok j. h. Výprava Jan Svo
boda j. h. Činohra 5. května.
Sledujeme-li bedlivé dramaturgii činohry 5. kvétna (která,
jak se pan Púlpauper opět mylné domnívá, nemá 10 milionů
schodku), nemůžeme nevzpomenout dětské knížky Huglia Doftinga, kde se vyskytuje tvor, zvaný Sup-sem-hup-tam, který
má jedno tělo s dvěma hlavami, jež obě jsou vybaveny nor
málními funkcemi. Podobná konstrukce je sice zajisté velmi
výhodná pro zvíře, protože i když nohy nejsou vždy ve shodě,
může jedna hlava spát, zatím co diuhá dává pozor, méně
výhodná pro divadlo je však obdobná konstrukce dramatur
gie, která skáče se strany na stranu, od, mírné řečeno, přenaturalisovaného Caldwella k Shawovi a Klabundové »pře
básněné« čínské hře. Zatím co jedna hlava se pochopitelně
dívá do hlediště, snaží se docílit návštěv a podle toho sesta
vuje repertoár (viz slušné a úspěšné představení Shakespe
ara), hlava druhá se občas probudí a zašilhá po tak zvané
tendenci aktuálni. Vzniká tím dramaturgická linie, opět mírně
řečeno, trhaná. Nemá smysl rozvádět zde thesi, že každé dobré
umění je přirozeně aktuální, ať již bylo napsáno kdykoli, ale
pohled na Maeterlinckova Stilmondského starostu, vytaženého
za účelem zaktualisování z dvacetiletého odpočinku, nám na
poví mnohé.
Nuže, problém nedávno minulé války, a jeho uměleckého
výstražného ztvárnění německého řádění je problémem, o je
hož vyřešení se snaží nejen divadelní veřejnost česká, ale
i tvůrčí duchové takřka celého světa. Výsledky nelze dnes
ještě definitivně zhodnotit, hlavně pro krátký časový odstup,
který dal vzniknout zatím jen četným cenným pracím doku
mentárním a politicky závažným, ale jen několika dílům, které
lze považovat za dokument vpravdě umělecký. Není totiž do
sud jasné, jak zachytit celou hrůznost doby německé psycho
logie a jejich následků, protože hromadění zločinů a strašli
vých výjevů německé okupace konec konců nestačí k hlubší
a nadčasovější představě umělecké, i když musí být její zá
kladní součástí. Je to jen materiál, který se neustále opakuje
a tímto opakováním posléze pozbývá na účinnosti. Proto ani
Maeterlinck napsaný v první světové válce či těsně po ní,
nemá k tomuto problému mnoho co říci. Že Němci vraždili
nevinné, přepadali pokojná městečka, měli vlastní obludinou
představu o spravedlnosti a princip naprosto nelidské zvrhlé
kázně, spojený s naprostou neúctou k lidskému životu, víme
buď z vlastní zkušenosti nebo z četných dokumentárních prací
literatury z koncentračních táborů, věznic a jiných míst, kde
se uskutečňoval německý útlak. Víme to jistě lépe než Maeter
linck v roce 1919, a proto jeho hra působí místy až naivně, a
ani s hlediska politického to není šťastný výběr. Celá hra se
drží především vnějších okolností (němečtí vojáci driflují,
důstojníci řvou či sadisticky ničí všechno hezké, rodiny jsou
rozbíjeny atd.) k vnitřním okolnostem se Maeterlinck dostal
jen málo. A tímto směrem se ubírá i Radokova režie, která
ukazuje nadání a pečlivou práci s herci, je však přece zkla
máním. Místo, aby hru zcivilisoval a prohloubil, podtrhl Radok
jen její vnější hysteričnost, působící mnohdy až karikaturně.
Není tu prostoty a přirozenosti gesta, ani řeči, je to režie, řekl
bych, plakátovitá. Jediná, vskutku lidská postava hry je Blan
ka Waleská, starostova dcera Isabella, nejdříve zoufale se
trvávající v ilusi svého osobního štěstí, jakási samička, která
odmítá vzít na vědomí, co se kolem ní děje, nakonec krůtě
probuzená do skutečnosti. Waleská mohla být leckdy ještě
prostší a neuvědomělejší, hysterická gesta nejsou v této úloze
na místě, konečné zhroucení v třetím, nejlepším jednání je
úplné a proto nikoli tak trhané a v gestu rozložené. Karel
Pavlík není herecká osobnost, která by mohla stačit na sta
rostu van Bella, jehož lze hrát jen několika naprosto stříd
mými a důstojnými gesty a především pouhou přítomností
na scéně. Vldíme-li německého velitele Karla Housky (Šalda
by si mohl dovolit napsat nomen omen) divíme se, jak tehdy
mohli Němci s takovými důstojníky vítězně přepadnout Belgii.
Dupe-li se při chůzi do schodů a mluví-li se jako desátník
aspirant první den na cvičišti, není to ještě major německé
armády a přeneseně i důstojník SS, kterých jsme za války
poznali až dost. Kubalův poručík Hilmer je již mnohem lepší,
dovede i docela dobře rozeznat rozpor této postavy mezi lás
kou ke své ženě a jejímu otci a posedlostí německou Ideou
vítězství a podrobení ostatních národů. Ostatní celkem nevý
razní, mnohdy režisérom nucení k nepochopitelným úkonům.
Z. L.

OBZOR?

Hudba týdne
Koncert strany lidové a koncert Rozhlasového orchestru.
"
Kulturní odbor čs. strany lidové náleží mezi nejčilejšf a
zvláště jeho iniciativu ve vecech hudebních nutno ocenit. Na
16. února připravil pro něj nový koncert orchestr FOK. První
polovina zahrnovala vesměs diia Mozartova, druhou pak vy
tvořila Beethovenova VII. symfonie. Tomuto sestavení pro
gramu lze vytknout právě ono opětovné zařazení Beethove
novy symfonie, které s ohledem na návštěvu bylo při nejmenším netaktické. Jistě totiž mnoho posluchačů, kteří tu .o
symfonii slyšeli na předchozím koncertě lidové strany, polo
vina stejného programu odradila od návštěvy, a proto koncert
nebyl jako obvykle zcela vyprodán. S tohoto hlediska jevilo
se tedy vhodnějším zařadit do druhé poloviny na př. takovou
»jíupiterskou« symfonii Mozartovu.
Úvodem se hrály proslulé Mozartovy předehry k »Figarově
svatbě« a k »Donu Juanu«, tedy předehry právě k oněm ope
rám, jimž Pražané více než před 160 lety připravili svá na
dšená přijetí, která zase způsobila, že si Mozart Prahu tak
zamiloval. Motivicky předehra k »Figarově svatbě« se samot
nou operou nesouvisí, nýbrž jen kaskádami perlivých pasáží
navazuje její půvabnou a buffósní náladu. Předehra k »Donu
Juanu«, podle pověsti napsaná za jedinou noc a na premiére
hraná orchestrem prima vista, je thematioky vzata přímo
z jádra a z dramatického vyvrcholení opery, počíná temnými
akordy komthurova vstupu, vytvářejíc tak ovzduší zlověst
ného šerosvitu a dusného napětí. Na tuto předehru pak navá
zala čtyřicátá Mozartova symfonie, g-moll, jeden z nejtragič
tějších projevů tohoto slunného ducha. Její tón je hluboce
subjektivní, ponořený hluboko do vlastních problémů. Prvá
věta je jakoby pokračováním plačtivého menuetu z jeho
29. symfonie Es-dur, druhá jakousi transcendentálni meditací,
třetí nejspíše jakýsi danse macabre, v němž po prvé odměře
ná tanečnost menuetová jeví scherzosní prvky. Teprve čtvrtá
věta přináší trochu naděje, světla a víry. Druhou polovinu
koncertu vyplnila již zmíněná VII. symfonie Beethovenova,
o jejímž skladebném i ideovém složení jsme řekli to nejpod
statnější nedávno. Zbývá nám proto ještě sí všimnout prove
dení koncertu.
Bývá zvykem velebit podniky vlastní strany až do nebe.
Ježto nechceme klesnout až na úroveň řemeslných vyráběčů
samochvály, která ostatně — jak správně vystihuje přísloví
— rozhodně nevoní, nalejeme si čistého vína o tom, jaké ná
poje nám byly servírovány na tomto koncertu. Tedy: místo
šumivého a vždy osvěžujícího vína mozartovského pili jsme
víno značně vyčpělé. A místo silného a ohnivého vína beethovenovského — víno, ředěné vodou. Ovšem, průměrný poslu
chač, jemuž stačí k pojmu dobré hudby velká jména, byl spo
kojen. My však doufáme, že příště smíme od celého orchestru
— s výjimkou dirigenta dr. Smetáčka, který byl při chuti jako
vždy — očekávat více opravdové snaživosti.
Pořad nepopulární, avšak tím hodnotnější hudby zvolil na
svém III. abonentním koncertu Rozhlasový orchestr, vedený
jubilujícím padesátníkem Břet. Bakalou. Zvláštní událostí bylo
uvedení dvou novinek: Hlobilova »Zpěvu mládí« a Kabeláčovy
kantáty pro mužský sbor, nazvané »Neustupujte«. První
skladba vznikla roku 1944, a je to skladatelův hold naší mlá
deži, která se dobře udržela v boji s nenáviděnými okupanty.
Proto skladatel v ní viděl zosobněnu naši budoucnost a díval
se s důvěrou a optimisticky do dob šťastnějších a svobodněj
ších zítřků. Ve skladbě je každá nota prozářena opravdovou
láskou a vroucností, a tak se toto dílo stává jednou z výjimek
v moderní hudbě: je nejen technicky velmi dobře zvládnuto,
nýbrž také posluchače dovede hned na prvý poslech zaujmout.
Neboť zde nejde o chladnou konstrukci tónů, zde psalo srdce.
S nemenším zájmem byla přijata Kabeláčova kantáta pro
mužský sbor, dechové a bicí nástroje, na slova lidové poesie,
sestavená z veršů Erbenových a zakončená husitským cho
rálem »Kdož jste Boží bojovníci«. Znění textu, zakročeného
proti Brandenburcům, znemožnilo ji ovšem provést v době oku
pace, ač vznikla již 1939. Jejím největším kladem je její bez
prostřednost, avšak také její lapidární forma, její smysl pro
humor a sugestivní podbarvení orchestrální umožňují jí škutečně dramatické gradace. Také vedení orchestru je důmyslné,
a proto ani tato skladba si nezaslouží, aby upadla v zapome
nutí. — Obě uvedené novinky byly zarámovány mezi Suko
vých »10 zpěvů pro ženský sbore a Fibichovu IH. symfonii.
Sukový sbory nesou v sobě pečeť Dvořákových Moravských
dvojzpěvů, avšak také mnoho kouzelných nápadů melodických
i rytmických, pramenících ze zřídel čistě sukovských. Harmo
nicky jsou velmi jednoduché, neboť veškerý důraz je položen
na linii. Původní klavírní doprovod zdařile zinstrumentoval
O. Jeremiáš a skladatel toto znění autorisovaL Závěr vytvo
řila Fibichova TLI. a poslední symfonie, podle mého soudu mé
ně znamenitá než symfonie H. Ve svých ľ prvých větách je
to záležitost intimně lyrická, věta třetí natírá určité smys’ové náruživosti, aby pak vc větě finální zakotvila na vlnách
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mužného pathosu. Bř. Bakala vedl cjváiestr svými Jasnými,
rozmáchlými gesty bezpečně a po um prvá část Fibichovy
symfonie vyzněla trochu rozdrobené a roztěkaně. Pěvecký sbor
Českého rozhlasu — a to jak složka ženská, tak mužská —
vedl si velmi dobře. Publikum projevilo o tento koncert nezá
jem až ostudný.
IG.

Film týdne
Syn pluku (sov. film rež. V. Pronina a J. Vasilčikova v ki
nu Blaník). — Ztracený ráj (franc. film řež. A. Gance v kinu
Juliš). — Douce se nevrací (franc. film rež. C. Autant-Lary
v kinu Moskva).
Filmárskou čest tohoto týdne zachránil sovětský válečný
snímek »Syn pluku«, natočený podle románu známého spiso
vatele Valentina Katajeva. Je to jednoduchoučký příběh
chlapce, jehož rodina byla Němci pobita a on sám byl nale
zen v lesích sovětskou armádou a později přijat za syna plu
ku. Pomáhá při rozvědce, dostává se do německého zajetí,
znovu je vysvobozen sovětskou armádou a po smrti kapitá
na, který chtěl chlapce adoptovat, je odeslán do Moskvy na
vojenské učiliště. Tomuto vyprávění vadí snad jen jeho pří
lišná prostota. Přináší však pohled na válečné události z no
vého úhlu a v tom je, myslím, jeho hlavní zásluha. Vyniká
přirozenou hrou svých hlavních představitelů, zejména chlap
ce J. Janklna. Znamenitá je rovněž náladová a výtvarně vý
borně řešená fotografie. Celkově ovšem tento film nedosahu
je úrovně starších sovětských snímků tohoto druhu, na pří
klad takového »Na obzoru plachta bílá«, jejž jsme znovu vi
děli nedávno. A jedno čertovo kopýtko v sobě skrývá tento
film: je to glorifikace války jako nádherného dobrodružství
pro statečné hrdiny. V. tomto filmu je mládež od malička vy
chována k používání zbraní, k nenávisti k nepříteli a k vo
jenství vůbec jako životnímu smyslu. I když jsem si vědom
logické souvislosti s válečnými okolnostmi, přece jen si
tento militarismus mé sympatie získat nemůže. — Upřímně
řečeno: na oba francouzské filmy, uvedené minulý týden, jsem
se díval s pocitem živelného odporu. První z nich, »Ztracený
ráj«, historka malíře, který se stane módním kreslířem a
aranžérem, ožení se, přijde válka, jeho paní zemře při naro
zení dcerky, malíř se po válce potuluje po ulicích, zatím co
dítě je v pensionátě, pak se slečně podaří dospět, otec trpí
samotou, je nutno ho oženit, vybere si zrovna dceřinu přítel
kyni, sestru jejího nápadníka, z toho vzniká konflikt, neboť
nastávající zeť nechce, aby jeho sestra byla jeho tchyní atd.
atd., aby nakonec pan otec srdceryvně zemřel zrovna při
dceřině svatbě. Doufám pevně, že se mi touto nesouvislou
větou podařilo vyvolat stejně libý dojem, jaký vyvolává
i tento film. Předstírá se tu hrezně mnoho hrozně hlubokých
zážitků a duševního utrpení, a to vše je smícháno s takovou
dávkou nevkusu, amorality a hnusu, že se člověk může je
nom divit, jak se k tomuto filmu připletlo jméno Ábela
Gance, jednoho z největších průkopníků filmového umění. —
Stejně je tomu s druhým filmem »Douce se nevrací«. To je
zase popletená historie lásky jedné slečny, která se rozhodla
dostat jednoho pána, aby ho nakonec dostala, pak ho opět za
všelijakých zmatených úvah, kterým nerozuměli ani autoři,
opustila a aby konečně uhořela v divadle, které vzplanulo
patrně ze zoufalství nad tímto nesmyslem. Jinak je tento
film alespoň řemeslně dobrá práce, platí o něm ovšem totéž,
co o výše uvedeném. Nadto je tu ještě silně zdůrazněna sensačnost. Všimněme si jen, jak hned v úvodu je nahozeno po
nuré kostelní prostředí, pak zpověď hlavni dívčí postavy,
v níž jsou její docela obyčejné animální spády stavěny do
hrdinského a pro diváka sympatického, tak říkajíc pokroko
vého světla. Film tedy v základech vadný a jinak úplně zby
tečný.
bs

Rozhlas týdne
Tentokrát o několika »rozhlasových« tiscích.
V poslední době, kdy se u nás projevil — patrně také zá
sluhou jak čilé tiskové referentky rozhlasu, tak 1 z iniciativy
nově se utvořivšího »Klubu rozhlasových referentů« — větší
zájem kulturních rubrik našich novin i časopisů o rozhlas,
objevilo se na stole rozhlasových referentů i několik tisků,
buď nových nebo v novém rouše, které jsou věnovány roz
hlasové práci. Máme tu především na mysli obsáhlou knížku
»Programové problémy rozhlasu«, již vydal za
redakce dr. M. Očadlíka Československý rozhlas v Praze, a
která shrnuje výsledky loňské rozhlasové konference (10._ 13.
VII. 1946) v Gräfenberku. Svým opožděným vyjitím těsně před
další, tentokrát lednovou, konferencí v Karlových Varech jako
by chtěla tato knížka připomenout vše, co sice bylo v Grä
fenberku rozhodnuto provést, ale co nřesto nebylo ještě usku
tečněno. V části, týkající se na př. dramatických pořadů zji
šťujeme, že přes nemalou iniciativu činitelů dramatického
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odd. našeho rozhlasu nebylo na pf. přikročeno k lnteslvnějšf
spolupráci rozhlasu s rozhlasovými autory, což pokládáme za
jednu z věcí zásadního významu. Zajímavé jsou i pasáže, kde
se mluví o problémech t. zv. zábavných pořadů, o rozhlase
pró mládež a školy, o pořadech regionálních átd., jimž všem
je třeba stále a stále věnovat pozornost. I když s některými
názory na konferenci by bylo možno diskutovat, přesto lze
knížku uvítat na př. pro její snahu dát veřejností nahlédnout
do tajů rozhlasové »kuchyně«, spíše ovšem jen do tajů porad,
neboť v rozhlase jsou ještě věci, které nejsou tak příliš jasné.
— Po delším ohlašování vyšlo konečně 1. číslo čtvrtletníku
pro rozhlasovou theoril a diskusi o rozhlase »Rozhlasová
práce«, který vydává za redakce dr. M. Očadlíka rovněž
Cs. rozhlas v Praze. V řadě článků o theoril rozhlasu (>0čadlík), o cestě rozhlasové hry (Chalupa), o rozhlasovém projevu
(Růt) a j. nalézáme mnoho zajímavého, zdá se však, že ne
všechny statě prvého čísla jsou stejně věcné, někdy jim škodí
docela i určitá mnohomluvnost, takže, aby časopis zcela plnil
své poslání, musí být postaráno zejména o větší rozmanitost
v obsahovém uspořádání. Postrádáme zde na př. glosy a po
známky — věříme ale, že i to časem bude. Také třeba říci, že
redakce asi zapomněla dát pokyn, aby list dostávali rozhla
soví referenti našeho tisku, kteří patrně mají o listě refero
vat a ještě si jej kupovat. Nebýt ochoty tisk, referentky roz
hlasu, která 1. číslo rozdala na jedné schůzce »Klubu rozhla
sových referentů«, bylo by nám 1. číslo presentováno možná
pouze jen složenkou. — Orbisem vydávaný programový časo
pis »N áš rozhlas«, 1 když ještě nedosáhl předválečného
vybavení a ovšem ani obsahu, přesto rozšířil již aspoň počet
svých stran na 32. Kromě rozšířené a zdokonalené části pro
gramové, zahrnující i velmi přehlednou tabulku jednotlivých
pořadů a i pořady zahraniční, je tu nyní ještě přehled kultury
ve světě, dále román na pokračování, povídka — a doufejme,
že zde bude i to, čeho zde je zatím ještě málo: článků, statí
nebo aspoň poznámek k významným pořadům.
Dr Karel Zajíček.

Tak se píše...
v »Lidové demokracii« (8. II. 1947: »Valašsko je ko
lébkou hraček a dřevěné (!) keramiky.« —
Zaslal F. H., Malá Vrbka.
ve »Stráži lidu« (14. II. 1947): »V sobotu 15. února
v 17 hodin se bude konat slavnost zřizování bis
kupa...« — Zaslal V. V., Olomouc.
ve »Svobodném zítřku« (13. H. 1947): »Tresky plují
na příklad ve větší hloubce než slanečci.« — Za
slal Z. K., Praha.
v »Právu lidu« (5. II.): »Koncem ledna t. r. byl vy
praven z Dubna první transport volyňských Cechů a
Slováků, v kterém se vrací domů 3750 osob. Přesídlen
ci si vezou s sebou i své nemovitosti«. — Zaslala
M. T., Náměšť n. Osl.
v »Hlasu lidové demokracie«: »Dr Pachner je znám
v Ostravě jako dlouholetý pracovník v kojenectví.« — Zaslal A. H., Opava.
ve »Volném slovu« (6. U. 1947): »Děkujeme tímto ře
ditelství ASA v Olomouci za vzorné rychlé a skvěle
vybavení zásilky hraček pro naše srdečně choré
děti, které nám byly dodány úplně zdarma.«
— Zaslala S. M., Újezd u Uničova.
v »Rudém právu« (8. II. 1947): »Situace pracujících
byla po skončení války velmi obtížná. Za války
stouply ceny na dvojnásobek, kdežto mzdy se
zvýšily jenom čtyřikráte.« — Zaslal K. J., Tuchoměřice.
v »Národní obrodě« (8. H. 1947): . »Po svých zkuše
nostech s Hitlerovou politikou vyvraždění židé
jsou rozhodnuti více než kdy před tím nalézt! defi
nitivní útulek v Palestině.« — Zaslal M. O., Břeclav.
Čtenářům, kteří nám pošlou perličky z českého tisku,
vyplatíme za uveřejněnou historku 40 Kčs.

OBZORY, týdeník pro politiku a kulturu. Vychází každou
sobotu. Vydává Výkonný výbor čs. strany lidové. Šéfredaktor
dr. Ivo Ducháček. Odpovědný redaktor Bedřich Partaj. Ná
vštěvy každou středu od 15—17 hod. Ústřední administrace;
Praha I, Ulice 28. října č. 3. Telefony: 255-22 a 258-15.
Administrace pro Velkou Prahu: Praha ll, Václavské nám. 19,
telefon 221-68. Telefony redakce: 457-51, 431-41. — Předplatné
na rok 200 Kčs, na půl roku 100 Kčs, na čtvrt roku 52 Kčs. —
Nevyžádané rukopisy se nevracejí. — Účet poštovní spoři
telny 60.300. — Tiskne C. A. T., Českomoravské tiskařské a
vydavatelské podniky v Praze II. — Dohlédací pošt, úřad 25.
ADRESA REDAKCE: PRAHA H, KARLOVO NÁMĚSTÍ 5

OBZORY

Kniha, v níz promluvil Bůh k lidem

PÁNA NAŠEHO JEŽÍŠE KRISTA
Přeložili Dr Jan Sýkora a Dr Jan HejČl

Úpravo navrhl Antonín Lískovec, vazbu
arch. ing. Bř. Štorm - Cena v&xanébo
výtisku Kčs 60.-

U v Šech knihkupců

NAKLADATELSTVÍ VYŠEHRAD
PRAHA II. KARLOVO NÁMĚSTÍ ČÍS. S

ZIMNÍ STĎEDISKA

SLOVENSKA
'žaJttu
7/rts

VYSOKÉ

T A T B Y

1 oeoba
Kčs

NEZAPOMÍNEJME,
KOLIK NÁMAHY A UTRPENÍ
STÁLO OSVOBOZENÍ SVĚTA
OD NACISTICKÉHO NÁSILÍ

VÄLKÄ V POUŠTI
Zprávy britských válečných zpravodajů
Jména Bardia Sollum, Tobruk, Berná, Bcngazl, El
Alamein Šidí Barani, El Aqqaqir Bizerta, Tunis
oživa,! na tčchto stránkách, psaných přímými účast
níky bojů, ve kterých se rozhodovalo o osudu svéta
I nás. Kniha, kterou přečtete jedním dechem.

28 stran obraz, příloh a 7 map na křídě
Stran 246, cena brož, výtisku Kčs 110.u VŠECH knihkupců

Nakladatelství UNIVERSUM
PBfiHJL II, VÁCLIVSKl ULICE C1SL0 12

UKIVKRSUM

7 dní

2 osoby
Kčs
Štrbské Pleso
Hotel Hviezdoslav
1.645—
2.947,—
Hotel Kriváfl
1.470,—
2.716,—
—
Pension Solisko
2.870—
Hotel Móry
1.435,—
2.828—
Tatranská Polianka
1,645,—
Sanator. dr. Guhra
2.947,—
Pension Tatranský domov
1.250.—
2.534,—
Nový Smokovee
Vila dr. Szontagh
1.680.—
·
3,220,—
Starý Smokovee
Grandhotel
1.650.—
2.920,—
—
Tatra Sanatorium
2.550—
Hotel Kamzík
1,050,—
2.100—
Tatranská Lomnica
Grandhotel Praha
1.652—
2.919—
Hotel Lomnica
1.480,—
2.541,—
Hotel Encian - 1760 m
1.650,—
2.920—
Pension Javorina
1.470—
2.800,—
Pension Hubertus
1.540.—
2,940,—
Chaty KSTL Vysoké Tat»y
Popradské Pleso
945—
1.890,—
Sllezky dom
980,—
1.960—
Skalnaté Pleso
980.—
1.960—
Zelené Pleso
980 —
1.960,—
Kežmarská chata
1,015.—
2,030—
Nízké Tatry
Hotel Donovaly
1.470,—
2.520—
Chata Čertovica
1.120—
2.100—
__
Vrbické Pleso
875,—
Pension Loffler
980—
1.932—
Malá Fatra
Chata pod Chlebom
805,—
1.610—
Chata v Ištvanovej
700,—
1.400—
Ľubochňa, státní lázné
1.100,—
2.100,—
Hotel Palace
1.100—
2.100,—
Kúpele Lúčky
1.120.—
2.340,—
Kúpele Smerdžonka
1.050—
1.960,—
Vyšné II u ž b a c h y
1,280,—
2.245,—
V cenč je zahrnuto stravování, ubytování včetně všech poplatků
Informace podávají:
Správa podniků
Všechny cestovní kanceláře,
Informační kancelá ř SLOVAKOTOUB,
Praha II, .Jindřišská. hotel palace, tel 329-95,

Insertni objednávky vyřizuje inzertní odděleni ľriilia II, Václavské náměstí číhIo 1O. Telefon čínIo 481*41, 339-63

1. 2. Benátský palác v Římě, odkud často mluvil
k fašistům Mussolini. Italská vláda rozhodla pře
měnit palác v museum a galerii. 3.4. Dva záběry
z moskevské mešity, kde se schází
ruští mohamedáni. 5. Americké jíz
dní hlídky střeží hranice americké
ho pásma v Německu. 6. Ruská pětIletka ve znamení staveb elektráren.

